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ــه  ــا توجــه ب ــب ب ــه ای از موســیق0 اســت كــه اغل ــاپ (مردم پســند) گون موســیق0 پ
کثــرت هوادارانــش از دی*ــر انــواع موســیق0، متمایــز م0 شــود؛ به عــالوه، در حیــات 
ــده  ــگ و تعیین کنن ــد اقتصــادی آن بســیار پررن ــوع موســیق0، ب{ع ــن ن و گســترش ای
ــه ســازوکارهای اقتصــادی و توزیعــ0  اســت؛ چــون فراوانــ0 هــواداران، به شــدت ب
از مجــاری گوناگــون اعــم از رســانه ای و غیررســانه ای بــرای دسترســ0 بــه مخاطبــان 

ایــن موســیق0 وابســته اســت.  
ــه فضــای مجــازی،  ــ0 ب ــران ایران ــا توســعۀ دسترســ0 کارب ــر ب در ســال های اخی
مصــرف موســیقایی و ذائقــۀ شــنیداری آنــان نیــز به شــدت متأثــر از ایــن رونــد فزایندۀ 
دسترســ0 و اســتفاده از فضــای مجــازی بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــ0 کــه بــا تســهیل 
دسترســ0 جهانــ0، کاربــران ایرانــ0 در تمــاس بــا انــواع گوناگــون موســیق0 ازجملــه 
موســیق0 پــاپ کــره ای (ک0 پــاپ) قــرار گرفته انــد و بخشــ0 از نوجوانــان و جوانــان 
ایرانــ0 بــه ایــن موســیق0 عالقه منــد شــده ا ند. در فضــای مجــازی، گروه هــای هــوادار 
ــه پیوندهــای جــدی در فضــای  ــان ب ایــن موســیق0، بســیار فعال انــد و ارتباطــات آن
واقعــ0 نیــز رســیده اســت. ایــن نــوع موســیق0 به دلیــل ویژگ0 هــای خاصــ0 کــه دارد، 
فرهنــگ هــواداری مخصــوص خــود را پیــدا کــرده اســت؛ ازجملــه در ایــران    و نیــز 
ــا  ــ0 ب ــای اجتماع ــان گروه ه ــتان  در می ــ0 در عربس ــر حت ــورهای دی* ــ0 کش در برخ
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گرایش هــای دینــ0 و مذهبــی بــا اقبــال گســترده روبــه رو شــده اســت.   
ــه  ــران، ب ــز سیاســت گذاری فرهنگــ0 ای ــ0 و نی ــن، در فضــای مطالعات باوجودای
ایــن پدیــده توجــه نشــده و به جــز معــدود مقاالتــ0 کــه در ایــن زمینــه نــگارش یافتــه 
اســت١، مطالعــه یــا تحلیــل� مــوردی مشــخص0 دربــارۀ موضــوع مصــرف موســیق0 
کــره ای و گرایــش روزافــزون نوجوانــان و جوانــان بــه ایــن نــوع موســیق0 در ایــران 
ــاد  ــ0، ابع ــل، در فضــای سیاســت گذاری فرهنگ ــن دلی ــه همی ــه و ب صــورت نگرفت

ــده اســت.    ــ0 ناشــناخته مان مختلــف موضــوع به طــور کل
ــاپ  ــیق0 پ ــ0 موس ــن معرف ــا ضم ــد ت ــالش کرده ان ــزارش ت ــن گ ــدگان ای نگارن
ــه پیشــینه و دالیــل توســعۀ  کــره ای، ابعــاد گوناگــون ایــن صنعــت موســیق0 ازجمل
ــۀ  ــن و در ادامــه، ضمــن ارائ ــد جهان0  شــدنش را تبیی ــز رون ــی و نی آن در کــرۀ جنوب
ــای  ــیق0 در فض ــن موس ــواداری از ای ــات ه ــد صفح ــز رص ــ0 و نی ــای میدان یافته ه
مجــازی، دالیــل و زمینه هــای گرایــش بــه آن را در میــان نوجوانــان و جوانــان ایرانــ0 

بیــان کننــد.   

١. مقالۀ «موج کره ای در ایران: انگیزه ها و آثار اقبال به فرهنگ عامه پسند کره ای در ایران»، محمدسعید ذکایی و 
متین عزیزی همدان0، فصل نامۀ مطالعات رسانه های نوین، پاییز ١٣٩۴.
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مقدمه
مقصــود از مــوج کــره ای، گســترش اقبــال بــه تولیدات رســانه ای و فرهنگ عامه پســند 
کــرۀ جنوبــی اســت کــه در زبــان کــره ای از آن بــه «هالیــو»١ یــاد م0 شــود. ایــن اقبــال 
در نتیجــۀ راهبــرد دولت0  ‑صنعتــ0 طراح0 شــده، به منظــور صــدور تولیــدات صنعــت 
ــه ســود اقتصــادی  ــا هــدف دســت یابی ب ــای آســیایی و ب ــه بازاره ــره ب ســرگرم0 ک
ــارت دی*ــر، اقتصــاد در گســترش ایــن پدیــده، نقــش اساســ0 داشــته  رخ داد. به عب
اســت. ویژگــ0 مهــم جریــان فراملــ0 و تراملــ0 مــوج کــره ای، مشــارکت فعــال دولــت 
کــرۀ جنوبــی در تأســیس و بهره بــرداری از صنایــع خــالق به عنــوان ابــزار پیشــرفت 
اقتصــادی و سیاســ0 بــوده اســت. دولــت کــره، ایــن راهبــرد را در اواخــر دهــۀ ١٩٩٠ 
بــه کار گرفــت و در ایــن دوره، صنایــع خــالق، به عنــوان بخشــ0 کلیــدی بــرای رشــد 

1. Hallyu
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ــ0، ٢٠١۵: ٣). از زمانــ0 کــه  �lاقتصــاد کــرۀ جنوبــی تعییــن شــد (چــوی و مالیانگ
هشــتمین رئیس جمهــور کــرۀ جنوبــی، کیــم دائــه جونــگ١ (٢٠٠٣‑١٩٩٨)، خــود 
ــم گیری  ــش چش ــگ افزای ــش فرهن ــۀ بخ ــد، بودج ــگ» نامی ــور فرهن را «رئیس جمه
یافــت. او تأکیــد کــرد کــه کــره بایــد انــرژی ملــت را صــرف جهان0 ســازی فرهنــگ 
ایــن کشــور کنــد؛ به نحوی  کــه تجــارت، ســرمایه گذاری، گردشــ*ری و مبــادالت 

فرهنگــ0 را گســترش دهــد (کیــم، ١٩٩٧: ١٨٨). 
در پــی طــرح ایــن نقشــه، یو ایــن چون٢، وزیر پیشــین فرهنگ، ورزش و گردشــ*ری 
کــره، توجــه ویــژه ای را بــه مــوج کــره ای، نــه به عنــوان یــ� دارایی بــرای صــدور صنعت، 
بلlــه بــا هــدف برندســازی از کره و فرهنگ کــره ای معطوف کــرد (نیوزورلــد، ٢٠١٠). 
ه مــو هیــون٣ (٢٠٠٨‑٢٠٠٣)، هــم از سیاســت های  جانشــین دائــه جونــگ، ر{
ــن کشــور  ــوان «پنجمی ــا عن ــه نگرفــت و چشــم اندازی ب ــگ، فاصل ــ0 از فرهن حمایت
ــر  ــرن ٢١، عص ــه «ق ــرد ک ــج ک ــیم و تروی ــام ترس ــن پی ــا ای ــ0» را ب ــد فرهنگ قدرتمن
فرهنگــ0 خواهــد بــود، به نحــوی  کــه قــدرت فرهنگــ0، بــه قــدرت اقتصــادی 
تبدیــل م0 شــود» (لــ0، ٢٠١٠: ١٢٨)؛ ازایــن رو، مــوج کــره ای به تدریــج بــرای 
سیاســت گذاران ایــن کشــور به عنــوان «ســالح» کــره در میــدان تبــادالت فرهنگــ0 و 
روابــط خارجــ0، اهمیــت فرهنگــ0 و سیاســ0 زیــادی یافــت و به پدیده ای تبدیل شــد 
کــه کــرۀ جنوبــی را از کشــوری پیرامونــ0 و مصرف کننــدۀ تولیــدات فرهنگــ0 مهاجــم 
غــرب، ژاپــن و هنگ کنــگ بــه تولیدکننــده و صادرکننــدۀ فرهنگــ0 تبدیــل کــرد. از 
اواســط ســال ٢٠٠٠ میــالدی، مــوج کــره ای به طــور چشــم گیری در کشــورهای 
حاشــیۀ اقیانــوس آرام و بــه دنبــال آن قــارۀ امریــlا، اوراســیا و افریقــای شــمال0 رواج 
ــه، نشــریۀ فایننشــال تایمــز (٢٠٠٢) نوشــت: «صنایــع خــالق  یافــت. در ایــن زمین
کــره در بازارهــای کشــورهای آســیایی همســایه رو بــه گســترش هســتند». موفقیــت 
کــره به عنــوان کشــور صادرکننــدۀ تولیــدات ســرگرم0 در اواخــر دهــۀ ١٩٩٠ زمانــ0 
شــروع شــد کــه ســریال های تلویزیونــ0 آن در ژاپــن، چیــن و آســیای جنــوب شــرق0 
1. Kim Dae Jung

2. Yu In Chon 

3. Roh Moo Hyun

Engare.net کتابخانه علوم اجتماعی



بخش اول: موج کره ای؛ پیشینه و دامنه | ۵

بــه  نمایــش درآمدنــد. همچنیــن دولــت از توســعۀ صنعــت فرهنــگ کــره در خــارج از 
کشــور حمایــت کــرد و آن  را ابــزاری بــرای قــدرت نــرم خــود و ارتقــای نــام و اعتبــار 
کــره در منطقــه م0 دیــد. مــردم منطقــه، دیــدن ســریال های کــره ای را شــروع کردنــد 
و پــس از مدتــ0، ترانه هــای پــاپ گروه هــای موســیق0 پســران عرضــه شــد. تایلنــد 
ــرار گرفــت. پــس از  ــر مــوج کــره ای ق ــود کــه تحــت تأثی از نخســتین کشــورهایی ب
آن، نوجوانــان و جوانــان کشــورهایی ماننــد تایلنــد، طرفــدار همــه  چیــز کــره شــدند؛ 
غــذای کــره ای، فرهنــگ کــره ای و حتــ0 بســیاری از آنهــا زبــان کــره ای را فــرا گرفتنــد. 

موج کره ای ١ (هالیو ١)؛ امواج فرهنگI به سوی آسیا
ــد و  ــعه دادن ــود را توس ــ0 خ ــدات فرهنگ ــی، تولی ــرۀ جنوب ــ0 ک ــرکت های فرهنگ ش
ــوب  ــه کشــورهای شــرق و جن ــدات را بیشــتر ب ــن تولی در دورۀ اول مــوج کــره ای ای
شــرق0 آســیا صــادر کردنــد. تولیــدات فرهنگــ0 کــره، نخســت از طریــق ســریال های 
تلویزیونــ0 در بــازار چیــن رخنــه کردنــد. ســریال های عشــق یعنــ+ چــه (١٩٩٧) و 
ــی  ــوب شــدند. کــرۀ جنوب ــب مــن (١٩٩٧) در آســیای شــرق0 محب ســتاره ها در قل
برنامــۀ محبــوب دی*ــری بــه نــام پله هــای عشــق (یــ� داســتان تراژیــ� از عشــق و 
ــه ژاپــن فروخــت. در ســال های ٢٠٠۴  ازدواج زوجــ0 جــوان) را در ســال ٢٠٠۴ ب
ــادی  ــتقبال زی ــا اس ــگ ب ــن و هنگ کن ــر در ژاپ ــهور دی* ــریال مش ــا ٢٠٠۶ دو س ت
مواجــه شــدند. ســریال سامســون محبــوب مــن یــ� ســریال تلویزیونــ0 درام کــره ای 
ــل  ــرد. به دلی ــب ک ــادی را کس ــت زی ــد و موفقی ــش ش ــال ٢٠٠۵ پخ ــه در س ــود ک ب
ــوع برنامه هــای تلویزیونــ0، مجمــوع صــادرات برنامه هــای  رشــد محبوبیــت ایــن ن
تلویزیونــ0 بیــن ســال های ١٩٩۵ تــا ٢٠٠٧، بــه میــزان ٢٧٫۴ برابــر افزایــش و از ۵٫۵ 
میلیــون دالر در ســال ١٩٩۵ بــه ١۵٠٫٩ میلیــون دالر در ســال ٢٠٠٧ فزونــ0 یافــت. 
ــوان  ــژه ژاپــن (۵٧٫۴درصــد)، تای ــدات فرهنگــ0 کــره در آســیا به وی بیشــتر تولی
بیــن  م0 شــد.  مصــرف  (٨٫٩درصــد)  هنگ کنــگ  و  چیــن  و  (١٨٫۴درصــد) 
ــترین  ــ0، بیش ــدات نمایش ــال ٢٠٠٧، تولی ــده در س ــ0 صادرش ــای تلویزیون برنامه ه
ســهم (٨٧٫٨درصــد) را بــه خــود اختصــاص دادنــد و پــس از آن، برنامه هــای 
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ســرگرم0 بــا ٨٫۴درصــد قــرار داشــتند؛ درحال0 کــه پویانمایــی١ تنهــا ســهم0 
ــدات نمایشــ0 بیشــتر  ــش ســریع ســهم صــادرات تولی ٠٫۶درصــدی داشــت. افزای
مدیــون ســریال های درام بــود. تولیــدات فرهنگــ0 رو بــه شــlوفایی کــره، با پیشــرفت 
ــی از اواخــر دهــۀ  ــژۀ نمایــش خانگــ0 تقویــت شــد. کــرۀ جنوب ــد فیلم هــای وی تولی
١٩٩٠ صــدور فیلــم بــه آســیای شــرق0 را آغــاز کــرد و در ســال های اخیــر، صــدور 
ــازان  ــا فیلم س ــlاری ب ــر هم ــت. عالوه ب ــه اس ــیا رفت ــر از آس ــا فرات ــه فیلم ه این گون
ژاپنــ0، هالیــوود نیــز چندیــن فیلــم کــره ای را بازتولیــد کــرده اســت. چندیــن ســریال 
ــد.  ــت آورده ان ــان به دس ــر جه ــورهای دی* ــی را در کش ــره ای موفقیت های ــم ک و فیل
صنعــت فیلــم کــره از ســال ٢٠٠۶ افــت شــدیدی کــرد کــه دلیــل اصلــ0 آن، کاهــش 
ــای  ــادرات فیلم ه ــود. ص ــlا ب ــا امری ــارت آزاد ب ــۀ تج ــش از موافقت نام ــهم نمای س
ــال ٢٠٠۵ و  ــون دالر در س ــه ٧۶ میلی ــال ٢٠٠٠ ب ــون دالر در س ــره ای از ٧ میلی ک

ــید. ــال ٢٠١٠ رس ــون دالر در س ١٣٫۵ میلی

ــع  ــI در صنای ــانه های اجتماع ــش رس ــو ٢)؛ نق ــره ای ٢ (هالی ــوج ک م
خــالق

ــو)،  ــره ای (هالی ــوج ک ــدۀ م ــ0، پدی ــانه های اجتماع ــد رس ــا رش ــال ٢٠٠٧ و ب از س
تغییــری چشــم گیر یافــت. کــرۀ جنوبــی در ایــن زمینــه، نوآوری هایــی را عرضــه 
کــرد؛ ازجملــه در زمینــۀ شــبlه های اجتماعــ0 (ماننــد شــبlۀ اجتماعــ0 ســ0 ورلد٢) 
و گوشــ0 های هوشــمند (ماننــد گلlســ0 سامســونگ) و نیــز بــازی آن الیــن (ماننــد 
الین ایــج و آیــون)٣ کــه آنهــا بــه اجــزای مهــم مــوج کــره ای تبدیــل شــدند. رســانه های 
ــوری در  ــی مح ــز نقش های ــمند نی ــ0 های هوش ــرب و گوش ــتقر در غ ــ0 مس اجتماع
ــد؛ چــون  ــا کردن ــره ای ایف ــر گونه هــای فرهنگــ0 ک ــاپ و دی* گســترش موســیق0 پ
هــواداران در بســیاری از کشــورها از طریــق رســانه های اجتماعــ0 از موســیق0 پــاپ 

و دی*ــر محصــوالت فرهنگــ0 اســتفاده م0 کردنــد.     

1. Animation

2. Cyworld

3. Lineage and Aion
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نمایی از شبgۀ اجتماعI محبوب کره، سI ورلد

صنایــع خــالق کــرۀ جنوبــی از اواخــر ســال ٢٠٠٧، بــا پیشــرفت ســریع خدمــات 
ــش  ــ� بخ ــه ی ــن ب ــای آن الی ــرد. بازی ه ــدا ک ــدی پی ــد جدی ــل رش ــد، دالی پهن بان
فرهنگــ0 شــlوفا بــا درآمدهــای جهانــ0، شــبیه درآمدهــای فیلــم و موســیق0 تبدیــل 
شــد. کــره، در ســال ٢٠٠٠ بازی هایــی بــا ارزش ١٢ میلیــون دالر صــادر کــرد 
ــۀ ســال های  ــارد دالر رســید. در فاصل ــه ١٫٦ میلی ــن عــدد در ســال ٢٠١٠ ب ــه ای ک
٢٠٠٠ تــا ٢٠١٠ ارزش صــادرات بــازی از کــره، ١٥٫٧ برابــر شــد. صنعــت بــازی 
آن الیــن کــره موقعیــت یــ� امپراطــوری را در بخــش فرهنــگ پیــدا کــرد و بــه یlــ0 از 

برجســته ترین تولیــدات فرهنگــ0 ایــن کشــور تبدیــل شــد.   
 موســیق0 پــاپ کــره ای، شــاخص ترین گونــۀ فرهنگــ0 در دورۀ مــوج ٢ (هالیــو ٢) 
بــوده اســت؛ درحال0 کــه موســیق0 پــاپ بخشــ0 از رشــد اولیــۀ مــوج کــره ای را تشــlیل 
مــ0 داد، امــا تــا ســال های اخیــر، محبوبیــت چندانــ0 در بازارهــای جهانــ0 موســیق0 
ــه پیشــران مــوج ٢ تبدیــل شــده اســت؛  ــون موســیق0 پــاپ، ب ــود. اکن ــدا نکــرده ب پی
به گونه ای کــه در ســال ٢٠١٠ ارزش صــادرات ایــن موســیق0، ٨٠٫٩ میلیــون دالر 
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بــود کــه در مقایســه بــا ســال ٢٠٠٩، ١٥٩درصــد افزایــش یافــت. به عــالوه، در ســال 
٢٠١١ صنعــت موســیق0 کــره ١٧٧ میلیــون دالر صــادرات داشــت کــه در مقایســه بــا 

ســال قبــل ١١٢درصــد افزایــش یافتــه بــود. 
بــازی آن الیــن و موســیق0 پــاپ بــه دو بخــش فرهنگــ0 اساســ0 در صنایــع خــالق 
کــرۀ جنوبــی تبدیــل شــده اند؛ درحال0 کــه عوامــل مختلفــ0 در رشــد چشــم گیر مــوج 
٢ (هالیــو ٢) مؤثــر بودنــد، امــا یlــ0 از مهم تریــن عوامــل شــتاب دهنده، رشــد ســریع 
ــ0 از  ــران رســانه های اجتماعــ0 جهان ــوده اســت؛ چــون کارب رســانه های اجتماعــ0 ب
رســانه های اجتماعــ0 بــرای دسترســ0 بــه موســیق0 پــاپ و بــازی اســتفاده م0 کننــد. 
ایــن رســانه ها در توزیــع و انتشــار جهانــ0 محصــوالت فرهنگــ0، نقشــ0 اساســ0 
ــد  ــال رش ــای در ح ــریع ترین پلتفرم ه ــه س ــ0 ب ــبlه های اجتماع ــد و ش ــا م0 کنن ایف
ــ0،  ــای فرهنگ ــ0 بازاره ــن یعن ــده اند. ای ــل ش ــوالت تبدی ــن محص ــار ای ــرای انتش ب
به ســرعت تغییــر کرده انــد و از محوریــت بازارهایــی کــه تولیــدات در آنهــا به شــlل 
مجــازی عرضــه و دریافــت م0 شــوند بــه بازارهــای نمایشــ0 دسترســ0 محور تبدیــل 
فرهنگــ0،  کاالهــای  خریــد  به جــای  زیــرا مصرف کننــدگان جهانــ0،  شــده اند؛ 
ــد و پخــش  گونه هــای مختلــف فرهنگــ0 را از طریــق رســانه های اجتماعــ0 م0 بینن
م0 کننــد. در عصــر تغییــرات ناپایــدار، صنایــع فرهنگــ0 جهانــ0 برآمــده از نــوآوری 
ــر  ــم نقــش رســانه های اجتماعــ0 و تأثی ــ0  شــدن، فه ــه و پویایی هــای جهان فناوران
ــ0 رشــد  ــ0 دارد. یlــ0 از پیشــران های اصل ــت فراوان ــر تراکــم فرهنگــ0، اهمی آن ب
ــانه ای  ــای چندرس ــی فناوری ه ــو ٢)، هم گرای ــوج ٢ (هالی ــره و م ــۀ ک ــع خالق صنای
و ارتباطــات دوربــرد و ادغــام ایــن ابزارهــا بــا محتــوای خالقــ0 اســت کــه در دورۀ 
ــی در حــوزۀ بازی هــای  ــع و مصــرف شــده اســت. کــرۀ جنوب ــد، توزی مــوج ٢ تولی
ویدئویــی، پو یانمایــی و موســیق0 پــاپ، ظرفیــت تولیــد محتــوای خــالق را در کنــار 

ــه اســت.   ــه خدمــت گرفت فناوری هــای نویــن ب

مالgیت فکری در دورۀ موج ٢ (هالیو ٢)
هالیــو ٢ را نم0 تــوان بــدون نقــش اساســ0 حقــوق مالlیــت فکــری شــناخت. 
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اصطــالح صنایــع خــالق اغلــب بــرای تبلیــغ و ترویــج صنایــع مبتنــ0 بــر بهره بــرداری 
از توانمندی هــای فکــری بــه کار رفتــه و به شــدت بــه  حقــوق مالlیــت فکــری، 
وابســته اســت. از زمانــ0 کــه بســیاری از کشــورهای غربــی و نیــز ژاپــن، اقدامــات 
حقوقــ0 چشــم گیری را در ایــن زمینــه انجــام داده انــد، صنایــع خــالق کــرۀ جنوبــی، 
بــه ســود مناســبی از دسترســ0 قانونــ0 کاربــران بــه تولیــدات ایــن صنایــع دســت  یافته 
 اســت؛ هرچنــد در برخــ0 کشــورهای آســیای شــرق0 ماننــد چیــن و تایــوان، نظام های 
ــا افزایــش محبوبیــت موســیق0  ــد. ب ــه کارایــی مطلوبــی ندارن حقوقــ0 در ایــن زمین
ــش  ــه افزای ــری آن، رو ب ــت فک ــل از مالlی ــد حاص ــوب، درآم ــره ای در یوتی ــاپ ک پ
ــه  ــت فکــری، افزایــش چشــم گیری یافت ــ0 ناشــ0 از مالlی ــام جهان ــا ارق نیســت؛ ام
اســت. هم گرایــی رســانه های اجتماعــ0 و موســیق0 پــاپ، به شــدت در شــlوفایی 
کنونــ0 موســیق0 کــره در بســیاری از کشــورها مؤثــر بــوده اســت، امــا ایــن بدین معنــ0 
نیســت کــه صنایــع خــالق کــره م0 تواننــد از افزایــش محبوبیــت خــود به دلیــل 
اســتفادۀ غیرقانونــ0 ســود ببرنــد. در دورۀ مــوج دوم کــره ای (هالیــو ٢) حقــوق 

مالlیــت فکــری، منبــع اصلــ0 انباشــت ســرمایه اســت. 
صنایــع خالقــۀ کــره در عیــن اینکــه بــه هویــت فرهنگــ0 و ارتقــای ارزش هــای 
اجتماعــ0 کمــ� م0 کننــد در تولیــد ثــروت، ایجــاد اشــتغال و ارتقــای تجــاری 
نقشــ0 چشــم گیر دارنــد. مــوج جدیــد کــره بــر رابطــۀ بیــن فناوری هــای دیجیتــال و 
کارکردهــای آنهــا، مدرنیتــۀ فشــردۀ کــره و صنعت0 شــدن نــرم، متمرکــز شــده اســت. 
ــگ و  ــد، فرهن ــزا بودن ــم مج ــر از ه ــه پیش ت ــی ک ــریع فناوری های ــی س ــا هم گرای ب
ملــ0  اقتصــاد  در  روزافزونــ0  به طــور  دیجیتــال،  تولیدکننــدۀ محتــوای  صنایــع 
اهمیــت و ارزش پیــدا کرده انــد؛ درحال0 کــه فناوری هــای دیجیتــال بــر تولیــد و 
ــم  ــد، رســانه های اجتماعــ0، نقشــ0 مه ــر بوده ان ــ0 مؤث ــاپ داخل ــگ پ ــع فرهن توزی
ــف  ــق مختل ــاپ در مناط ــیق0 پ ــژه موس ــاپ، به وی ــای پ ــ0 گونه ه ــترش برخ در گس
ازجملــه اروپــا و امریــlای شــمال0 ایفــا کرده انــد. هالیــو ٢ بــه دنبــال تفســیر معنــ0 
ــو ٢ در ذیــل  ــد اســت. رشــد و ســاخت هالی ــد و قدرتمن ایــن صنعــت خــالقِ جدی
ــد  ــره ای جدی ــوج ک ــدۀ م ــای پدی ــن جنبه ه ــ0 از مهم تری lــع خــالق، ی ــوم صنای مفه
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به شــمار مــ0 رود. هرچنــد مــوج کــره ای جدیــد موفــق بــوده اســت، صنایــع خــالق 
ایــن کشــور چالش هایــی را پیــش رو دارد. مســئلۀ اصلــ0 پیــش روی ایــن صنایــع، 

ــت.         ــ0 اس ــای فرهنگ ــدات و نرم افزاره ــ0 تولی ــع غیرقانون توزی
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مقدمه
0 پــاپ»١ یــاد م0 شــود،  پیشــینۀ موســیق0 پــاپ کــرۀ جنوبــی کــه به اختصــار از آن بــه «ک�
بــه اوایــل دهــۀ ١٩٩٠ برم0 گــردد. در ابتــدای دهــۀ ١٩٩٠ میــالدی، تکنــو و رپ در ایــن 
کشــور پــا بــه عرصــه گذاشــت و از آن دوره بــود کــه ک0 پــاپ شــlل گرفــت. به اختصــار، 
موســیق0 پــاپ کــره ای، ســب� مدرنــ0 از موســیق0 اســت کــه در کــرۀ جنوبــی تولیــد 
م0 شــود و مشــخصه های وســیع0 از عناصــر صوتــ0 و تصویــری دارد. ک0 پــاپ شــامل 
ــن، هیپ هــاپ، رگا، رقــص الlترونیlــ0،  ــل، التی ــاپ، راک، جــاز، انجی موســیق0 پ
کانتــری و کالســی� براســاس ریشــه های منحصربه فــرد موســیق0 ســنت0 کــره ای اســت. 
 Seo Taiji ،K-pop ــ0 از اولیــن گروه هــایlل مدرن تــر ایــن نــوع موســیق0 بــا یlشــ
ــال ٢٠١٢،  ــرد. در س ــه  کار ک ــاز ب ــد، آغ ــlیل ش ــال ١٩٩٢ تش ــه در س and Boys ک

1. K-pop
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Gangnam Style PSY، موســیق0 پــاپ کــره ای را بــه بازارهــای اروپایــی و امریlایی 
شناســاند و اجــازه داد کــه افــراد بیشــتری از ایــن موســیق0 مطلــع شــوند.

تجارب آنها در زمینۀ سب� های مختلف موسیق0 و ادغام و درهم تنیدن آن با عناصر 
موسـیق0 خارج0، باعث تغییر شـlل و مدرن سازی عرصۀ موسیق0 معاصر کرۀ جنوبی 
شـد. در اویـل دهـۀ ٢٠٠٠ تـا ٢٠١٠ از میـان امواج فرهنـگ، پاپ کره ای، راه خـود را آغاز 
کرد و با اقبال مخاطبان در سراسـر آسـیای شـرق0 ازجمله در ژاپن روبه رو و نخسـتین بار، 
اصطـالح ک0 پـاپ در ژاپـن رایـج شـد (کیـم، ٢٠١٢: ٨). ک0 پـاپ در دهـۀ اخیـر راه خود 
را بـرای ورود گسـترده بـه بازارهـای جهانـ0 و معرفـ0 فرهنگ کـره ای هموار کرده اسـت. 
سیاسـت های فرهنگـ0 دولـت کـرۀ جنوبـی از سـال ٢٠١٠ بـه بعـد در راسـتای کمـ� بـه 
گروه هـای موسـیق0 ایـن کشـور بوده اسـت و گروه «بی ت0 اس»١ برجسـته ترین نماینـدۀ آن 
در دنیا به شـمار م0 رود. محققان معتقدند گرچه تفاوت ها و تمایز برجسـته ای بین نمود 
پدیـدۀ ک0 پـاپ بـا مـوج کـره ای وجـود دارد، امـا شـیفتگ0 هـواداران ک0 پـاپ را باید پیامد 
و در ادامـۀ گسـترش مـوج کـره ای دانسـت؛ چـون محبوبیت ک0 پـاپ تا حد زیـادی مدیون 
محبوبیت تثبیت شدۀ موج فرهنگ پاپ کره ای بوده است. در پی موفقیت موج نخست 
کـه بـر انتشـار سـریال های درام تلویزیون0 متمرکـز بود، مـوج دوم هالیو   کـه از آن با عنوان 
ـ با پیشـتازی ک0 پـاپ بـه راه افتـاد که از قـدرت موفقیت  ـو کـره ای نیـز یـاد م0 شـود مـوج نُ
بسـیار بیشـتری در مقایسـه با موج اول برخوردار بود؛ چون به مدد توسعۀ شتابان اینترنت 
و رسـانه های اجتماع0، امlان دسترسـ0 به مخاطبان بسیار گسـترده تر فراهم بوده است. 
بـا گسـترش شـبlه های اجتماعـ0 آن الین و نمایش هـای تلویزیون0 کره، گسـترش جهان0 
اجرا های پاپ کره ای، نه تنها در شرق و جنوب شرق0 آسیا، بلlه در امریlای التین، هند، 
شـمال افریقـا، خاورمیانـه و در اروپـا و غرب نیز دیده م0 شـود و این موسـیق0، مخاطب 
جهانـ0 پیـدا کـرده اسـت. در طـول سـال های ٢٠١٣ تـا ٢٠١٩ کنسـرت های ک0 پـاپ در 
شهرهای بسیار زیادی از کشورهای مختلف آسیایی همچون ژاپن، چین، تایوان، تایلند، 
ویتنام، اندونزی، سنگاپور و حت0 عربستان و نیز در کشورهای انگلیس، فرانسه، اسپانیا، 

ایتالیا، ایرلند، امریlا، کانادا، برزیل، آرژانتین، شـیل0 و... برگزار شـده اسـت.  

1. BTS
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ایــن گونــۀ موســیق0، از ســطح عالــ0 ویژگ0 هــای پــاپ همچــون چهــره ای جذاب، 
ــتند،  ــری هس ــم و پی*ی ــ0 قابل فه ــه به راحت ــد ک ــاد و تن ــای ش ــاال، ملودی ه ــرک ب تح
برخــوردار اســت. ترانه هــای ایــن نــوع موســیق0 اغلب آمیختــه ای از ژانرهای موســیق0 
پــاپ، راک، هیپ هــاپ، آر انــد بــی و موســیق0 الlترونیــ� هســتند. گروه هــا، نــام و 
مفهومــ0 را انتخــاب م0 کننــد کــه به نوعــ0 شــخصیت و درون مایــۀ کاری آنان را نشــان 
ــده دارد.  ــم بر عه ــان را ه ــان مخاطب ــی در می ــالب بازاریاب ــش ق ــه نق ــد و البت م0 ده

گاهــ0 زیرگروه هایــی نیــز در میــان اعضــای گروه هــای موجــود تشــlیل م0 شــوند. 
ــد  ــی مانن ــا ٢٠١٠، گروه های در اواخــر دهــۀ ١٩٩٠ و در اواســط دهــۀ ٢٠٠٠ ت
. ایlــس»۵  . تــ0»١، «شــینهوا»٢، «اس ای اس»٣، «فین کــ0 ال»۴ و «بیبــی وی اُ «اچ اُ
ــه تعییــن کردنــد  قواعــد مربــوط بــه ســب� و شــیوۀ حضــور ســتاره ها را روی صحن
ــد  ــای بع ــاپ در دوره ه ــ0 ک0 پ ــن قواعــد، ســنگ بنای گســترش ســریع جهان ــه ای ک
شــد. موفقیت هــای گروه هــای «ت0 وی ایlس کیــو»۶ و « اس اس ۵٠١»٧ پــس از 
آغــاز فعالیتشــان، به ترتیــب در ســال های ٢٠٠٣ و ٢٠٠۵، باعــث خیــزش ی� بــارۀ 
گروه هــای ســتاره محور کــره در میــان صنعــت ســرگرم0 ایــن کشــور و رشــد 
ــاپ، تأســیس و  ــو» شــد. ظهــور نســل دوم ک0 پ ــوان بخشــ0 از «هالی ــاپ به عن ک0 پ
آغــاز اجراهــای موفــق گروه هایــی ماننــد «ســوپر جونیــور»٨ (٢٠٠۵)، «بیــ³ بنــگ»٩ 
رلــز١٠ یــا دختــران شــ*فت انگیز» (٢٠٠٧)، «گرلــز جنریشــن١١  (٢٠٠۶)، «وانــدر گ�

ــی داشــت.     ــران» (٢٠٠٧) و «کارا»١٢ (٢٠٠٧) را در پ ــا نســل دخت ی

1. H.O.T

2. Shinhwa

3. S.E.S

4. Fin.K.L

5. Baby V.O.X

6. TVXQ

7. SS501

8. Super Junior 

9. Bigbang

10. Wonder Girls

11. Girls Generation

12. Kara
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مشهورترین گروه های موسیقI کره ای
گروه هایی که در ادامه معرف0 م0 شوند، مشهورترین گروه های موسیق0 کره ای هستند: 

ــاپ کــره ای کــه  ــن گروه هــای موســیق0 پ ــه): مهم تری   گروه هــای پســرانه (مردان
فقــط جمعــ0 از پســران آنهــا را تشــlیل داده انــد، عبارت انــد از: 

BTS, EXO, JBJ, GOT, 7 Block B, Seven teen, Suga, Pentagon,9  SF, Shinee, Super junior, 

Between, Highlight, Bigbang 501, SS301 , SS, Vixx, up 10 SION, Mansta X, Wanna one, 

B to B, Astro, Hallo, Winner, PSY, Infinite, Taemin, CBX, BAP,NUEST, Ze-a, FT Island, 

Beast, Teentop, Boyfriend, JYJ, Ukiss, Romeo,2  PM.

ــاپ  ــیق0 پ ــای موس ــن گروه ه ــه): مهم تری ــه (زنان ــیقI دختران ــای موس   گروه ه
ــد از:  ــد، عبارت ان ــران آنهــا را تشــlیل داده ان کــره ای کــه تنهــا جمعــ0 از دخت

SNSD, G Friend, Twice, Red Velvet, Brave Girls, T-ara, Black Pink, IU, Minute, 4 IO, AoA, 

HyunA, EXID, Rainbow, Girls day, Miss A, Wonder girls, Girls Generation, April, FX.

  گــروه ترکیبــی: گــروه Kardتنهــا گروهــ0 اســت کــه از ترکیــب پســران و دختــران 
تشــlیل شــده است. 

بی تI اس، مشهورترین گروه موسیقI کره
ــ0 اس، مشــهورترین گــروه موســیق0  ــان گروه هــای موســیق0 کــره، گــروه بی ت در می
ــ0 دارد.  ــ0 فراوان ــداران ایران ــه طرف ــ0 و ازجمل ــداران جهان ــاپ اســت کــه طرف ک0 پ
گــروه بی تــ0 اس، گروهــ0 ٧نفــره، زیــر نظــر کمپانــ0 «بیــ³ هیــت اینترتینمنــت»١ 
ــن س{  ــز٢ اســت کــه در کــره به صــورت ́بنگتَ ــن بوی ــ0 اس مخفــف بنگت اســت. بی ت

ــه» اســت.٣  ــ0 «پســران ضدگلول ــز به معن ــن بوی ــن ́دان تلفــظ م0 شــود. بنگت نی{
ایــن گــروه در یــ� ســال اخیــر جوایــز بین المللــ0 مهمــ0 ازجملــه جایــزۀ موســیق0 
ــ0 رود، از آن  ــ0 موســیق0 به شــمار م ــز جهان ــن جوای ــ0 از مهم تری lــه ی ــورد را، ک بیلب
ــ� شــرکت ســرگرم0 درحــال  ــا ســرمایۀ ی ــن گــروه در ســال ٢٠١٣ ب ــرد. ای خــود ک
ورشlســتگ0، شــروع بــه کار کــرد و چــون شــرکت مطــرح و ثروتمنــد نبــود، توجــه 

1. BigHit Entertainment

2. Bangtan Boys

dreamgirls.blog.ir ٣. برگرفته از باش*اه هواداری کره ای
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کاربــران و عالقه منــدان بــه موســیق0 پــاپ کــره ای را بــه خــود جلــب نم0 کــرد، امــا 
به تدریــج بــا برنامه ریــزی، ممارســت و تحمــل رنج هــای فــراوان بــه موقعیتــ0 دســت 
 یافته انــد کــه بســیای از خواننده هــای امریlایــی، تمایــل فراوانــ0 بــه همــlاری مشــترک 
در اجراهــای موســیق0 و نیــز دی*ــر همlاری هــا بــا ایــن گــروه از خــود نشــان داده انــد. 
بی تــ0 اس، دومیــن آلبــوم کاملــش را بــا نــام «بال هــا» ١در ســال ٢٠١٦ منتشــر کــرد. 
ایــن آلبــوم، نخســتین بار در رتبــۀ ٢٦ جدول بیلبورد ٢٠٠ امریlا، جدول0 شــامل فهرســت0 
دویســت رده ای از پرفروش تریــن آثــار موســیق0 در امریــlا قــرار گرفت که رکــورد باالترین 
رتبــه را بــرای یــ� آلبــوم ک0 پــاپ ثبــت کــرد. ایــن گــروه، نخســتین بار در جشــنوارۀ جایــزۀ 
ــه فضــای رســانه ای امریlایــی  ــا ب ــورد ٢در ســال ٢٠١٧ به طــور رســم0 پ موســیق0 بیلب
گذاشــت و در رســانه های گوناگــون ایــن کشــور مطــرح و بــه آن پرداختــه شــد. برخــ0 از 

موفقیت هــا و رکوردشــlن0 های ایــن گــروه موســیق0 عبارت انــد از:  
• پربازدیدتریــن موســیق0  ویدئو در جهــان در ٢۴ ســاعت اول انتشــار بــا بیــش 

از ۴۵ میلیــون بازدیــد؛
ــ بازدید بیش از ۵٠٠ میلیون  بار در یوتیوب؛

 ــنخستین گروه ک0 پاپی نامزدشده و برنده شده در جایزۀ موسیق0 بیلبورد؛

• گــروه نامزدشــده و برنــدۀ جایــزۀ مشــهور موســیق0 ام تــ0 وی اروپــا بیــن 
٢٠١٨؛ تــا   ٢٠١۴ ســال های 

1. Wings

2. Billboard Music Awards
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• برندۀ جایزۀ سالیانۀ موسیق0 رادیو دیزن0 در سال ٢٠١٨؛

• بیشــترین جســت وجوی توییــت در ســال ٢٠١٧، بیــش از دونالــد ترامــپ و 
جاســتین بیبــر، مربــوط بــه ایــن گــروه موســیق0 بــوده اســت؛

• نخستین گروه ک0 پاپی با بیش از ۵٠ میلیون شنونده در اسپاتیفای١؛ 
• رکورد بیشترین جست وجو در «شزم»٢ با بیش از ١٫٢٠ میلیون  بار؛

ــن هــواداران موســیق0 در جهــان هســتند کــه  ــ0 اس، از فعال تری • طرفــداران بی ت
ــد؛  ــن گــروه م0 پردازن ــاپ و ای ــه هــوادارای از ک0 پ در شــبlه های اجتماعــ0 مجــازی ب
به گونه ای کــه ایــن گــروه در یlــ0 از رأی گیری هــا، موفــق بــه کســب بیــش از ٣٠٠ میلیون 
رأی شــد و رکــورد بیشــترین رأی بیــن تمــام هنرمنــدان تاریــخ موســیق0 را به دســت آورد.

«خــودت را دوســت داشــته بــاش: اشــ�» ســومین آلبــوم رســم0 گــروه کــره ای 
بی تــ0 اس اســت کــه اعضــای آن هفــت پســر جــوان هســتند. ایــن آلبــوم در ســایت بیلبورد 
٢٠٠ کــه ویــژۀ فــروش آلبوم هــا در امریlاســت، ١٣٥ هــزار نســخه فروختــه و باالتــر از 
پســت مالــون، خواننــده و آهنگ ســاز جــوان امریlایــی، صدرنشــین جــدول شــده اســت. 

ایــن تعــداد شــامل فــروش بــه شــیوۀ ســنت0 و خریــد از ســایت های آن الیــن م0 شــود.
در ١٣ ســال اخیــر، ایــن نخســتین بار اســت کــه آلبومــ0 بــا زبانــ0 جــز انگلیســ0 در 
صــدر جــدول بیلبــورد ٢٠٠ قــرار  گرفتــه اســت. هــواداران گــروه بی تــ0 اس کــه بــا نــام 
«آرمــ0» یــا ارتــش شــناخته م0 شــوند، تمــام تــالش خــود را بــرای صدرنشــین0 آلبــوم 
«خــودت را دوســت داشــته بــاش: اشــ�» در امریــlا بــه کار گرفتنــد؛ هرچنــد برخــ0 

١. Spotify: سرویس رسانه ای سوئدی برای تأمین و عرضۀ موسیق0 در فضای مجازی با بیش از ٢٣٠ میلیون کاربر. 
٢. Shazam: نرم افزاری کاربردی محصول شرکت اپل که کارکرد شناسایی قطعات موسیق0، فیلم های سینمایی، 

برنامه های تلویزیون0، تبلیغات تجاری و... را دارد. 
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ــبه جزیرۀ  ــی در ش ــرای تنش زدای ــپ ب ــد ترام ــت دونال ــر دول ــای اخی ــد برنامه ه معتقدن
کــره هــم در صدرنشــین0 ایــن آلبــوم موســیق0 بی تأثیــر نبــوده اســت. هشــتگ مربــوط بــه 
موفقیــت ایــن گــروه کــره ای بیــش از ی� میلیــون  بــار در فضــای مجــازی اســتفاده شــد.

ویژگI های متمایز کI پاپ
آن  م0 تــوان گروه0 بــودن  را  ویژگــ0 ک0 پــاپ  بارز تریــن   :Iاجــرای گروهــ  
دانســت. در ک0 پــاپ بیــش از آنکــه تمرکــز روی تک خوان هــا باشــد، بــه گروه هــا 
ــادی از  ــد زی ــا ح ــت و ت ــرق0 اس ــگ ش ــص فرهن ــر مخت ــن ام ــه ای ــود ک ــه م0 ش توج
تفردگرایــی غــرب فاصلــه دارد. پیش تــر گروه هــای مختلــف موســیق0 ک0 پاپــی 
مرکــب از پســران، دختــران و ترکیبــی معرفــ0 شــدند. شــlل اجــرای گروهــ0 ایــن نــوع 
موســیق0 قابلیت هــای خاصــ0 بــه آن م0 دهــد؛ ازجمله قابلیــت نمایش و رقــص و آواز 
گروهــ0 کــه در عمــل، ایــن نــوع موســیق0 را از ســطح اجــرای موســیق0 فراتــر م0 بــرد 
ــه آن پرداختــه شــده اســت.   ــد کــه در ادامــه ب و بــه گروه هایــی نمایشــ0 تبدیــل م0 کن
  تلفیق رقص، آواز و نمایش: بخش بصری در ک0 پاپ بسیار جذاب است و عنصر 
بسـیار مهمـ0 تلقـ0 م0 شـود. جذاب بـودن و زیبایـی به قـدری مهـم اسـت کـه بسـیاری از 
خوانندگان این نوع موسـیق0، برای دسـت یابی به سـطح مطلوب این موضوع، عمل های 
جراحـ0 زیبایـی انجـام م0 دهنـد. موسـیق0 ویدئوهـای ک0 پاپ، بسـیار زنـده و رنگارنگ 
اسـت. موسـیق0 ویدئوهـا بـه نحـوی طراحـ0 شـده اند کـه حتـ0 بیننـدگان غیرکـره ای هم 
جـذب آن م0 شـوند. ریتـم دار بـودن، رقـص خواننـدگان به شـlل گروهـ0، پس زمینه هـای 
زنـده و نـوع پوشـش خواننده ها، هم*0 در جذاب بودن کنسـرت ک0 پاپ مؤثـر است. در 
اجراهـای ک0 پـاپ روی صحنـه، نقطـۀ کانونـ0 اجرا بیش از آنکه خود موسـیق0 باشـد، بر 
ارائۀ نمایشـ0 جذاب و دیدن0 و به لحاظ بصری بسـیار قوی متمرکز اسـت. این نمایش، 
ترکیبـی از حـرکات معمـول و منحصربه فـرد و هماهنـگ رقـص  اسـت کـه بـا لباس هایی 

طراح0 شـده و برخـوردار از مضمونـ0 خـاص اجرا م0 شـود. 
ستاره ســازی و ســتاره محوری (پــرورش ســتارگان١ محبــوب): رشــد روزافــزون 

1. I-Del
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عالقــه بــه ک0 پــاپ را نم0 تــوان تنهــا عالقــه بــه موســیق0 پــاپ کــره ای تلقــ0 کــرد، 
بلlــه ایــن موضــوع، فراتــر از موســیق0، در کشــورهای مختلــف بــه پدیــده ای 
فرهنگ0  اجتماعــ0 تبدیــل شــده اســت. برخــ0 از صاحب نظــران معتقدنــد ایــن 
ــل  ــد آن  را ذی ــد، بلlــه بای ــاپ دی ــد فقــط زیرمجموعــۀ موســیق0 پ موســیق0 را نبای
ــه ای از  ــوع موســیق0، زیرگون ــن ن ــرد. ای ــل ک ــگارۀ «موســیق0 ســتاره محور» تحلی ان
موســیق0 اســت کــه ســرگرم0 مبتنــ0 بــر رابطــۀ تنگاتنــگ ســتاره های مــورد عالقــۀ 
نوجوانــان و صنعــت تلویزیــون را نشــان م0 دهــد (اوبونــ́رت و شــین، ٢٠٠٧: ١١٣) 

و از تجاری شــده ترین صــادرات فرهنگــ0 کــره به شــمار مــ0 رود. 
ــاپ را از موســیق0 معمــول مردم پســند کــره ای  اساســ0 ترین عنصــری کــه ک0 پ
متمایــز م0 ســازد، ایــن مفهــوم کلــ0 اســت کــه ایــن موســیق0 را ســتارگان0 محبــوب 
و جــذاب اجــرا م0 کننــد. ایــن ســتاره ها، گروه هایــی از تک خواننــدگان هســتند 
کــه در یــ� نظــام آمــوزش و مدیریــت پیچیــدۀ ســتارگان فعالیــت م0 کننــد؛ چــون 
یــ� شــرکت یــا آژانــس بــزرگ ســرگرم0 آنهــا  را تشــlیل م0 دهــد. ایــن ســتارگان در 
اوایــل دهــۀ ٢٠ عمــرِ خــود، پــا روی صحنــه م0 گذارنــد و اغلــب مخاطــب نوجــوان 
ــدف  ــازار ه ــو، کل ب ــه این س ــۀ ١٩٩٠ ب ــر ده ــه از اواخ ــد ک ــرار م0 دهن ــدف ق را ه

موســیق0 پــاپ کــره ای را تشــlیل داده انــد» (کیــم، ٢٠١٢: ٨۵). 
در کــرۀ جنوبــی، مســیر ستاره شــدن چنــدان همــوار نیســت، امــا شــرکت های 
اســتعدادیابی در کــرۀ جنوبــی اســتعدادها را در ســنین پاییــن و اغلــب در آســتانۀ ورود به 
نوجوانــ0، به ســرعت شناســایی م0 کننــد و بــا بســتن قــرارداد، آنهــا را زیرنظــر م0 گیرند. 
ــد و  ــوزش م0 بینن ــ� جماعــت، آم ــب ی ــار هــم در قال ــراد صاحــب اســتعداد در کن اف
مهارت هــای خوانــدن، رقصیــدن و روابــط عمومــ0 را کســب م0 کننــد. ایــن اســتعدادها 
پــس از ســال ها آمــوزش م0 تواننــد آهنگ هــای موفقــ0 را ارائــه دهنــد. شــیوۀ آغــاز  بــه 
 کار گروه هــای جدیــد جمل*ــ0 بــه ایــن نحــو اســت کــه یــا بــرای نخســتین بار در یــ� 

برنامــۀ تلویزیونــ0 ظاهــر شــده یــا برنامــۀ  افتتاحیــه ای بــرای  آنــان برگــزار م0 شــود.
 تفکیــs جنســیتI گروه هــا: همان طــور کــه پیش تــر اشــاره شــد، در میــان 
گروه هــای موســیق0 کــره ای، فقــط یــ� گــروه به صــورت ترکیبــی از دختــران و 
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پســران فعالیــت م0 کنــد. ایــن شــlل از فعالیــت بــرای بســیاری از مخاطبــان به ویــژه 
ــدن دو  ــ0، مختلط نش ــه به نوع ــالم0 ک ــرق0 و اس ــورهای ش ــان کش ــان مخاطب در می
جنــس در برخــ0 ســنین، به ویــژه در نوجوانــ0 و ابتــدای جوانــ0 را دارای مزیت هــای 
ــ0 به نوعــ0 باعــث  ــد و حت ــد، جذابیت هــای خاصــ0 ایجــاد م0 کن فرهنگــ0 م0 دانن
پرشــورتر شــدن طرفــداری نوجوانــان از ایــن گروه هــا شــده اســت. ایــن موضــوع یlــ0 
از اصــول اساســ0 ک0 پــاپ به شــمار مــ0 رود کــه به منظــور پیشــبرد اهــداف تجــاری 
خــود، نیازمنــد احساســات0 غلیــظ و پرشــور از ســوی نوجوانــان طرفــدار ایــن نــوع 
ــل  نداشــتن� اعضــای گروه هــای  ــاب تمای ــق بازت ــن مهــم از طری موســیق0 اســت. ای
موســیق0 بــه جنــس مخالــف و بازنمایــی روابــط و شــخصیت هایی بســیار منــزه از 
آنهــا در اذهــان هــواداران نوجوانــ0 حاصــل شــده اســت کــه احساســات0 پــاک دارنــد 

و بــه دنبــال ارتباط گیــری روحــ0 و روانــ0 بــا ســتاره ای آرمانــ0 هســتند.
 هوادارســاالری و نقــش رســانه های اجتماعــI در گســترش پــاپ کــره ای: 
هــواداران در موســیق0 پــاپ کــره ای، نقشــ0 اساســ0 و تعیین کننــده دارنــد و 
شــرکت ها و هنرمنــدان فعــال در ایــن عرصــه نیــز اهمیــت زیــادی بــرای طرفــداران 
خــود قائل انــد. هــواداران بــا پشــتیبان0 از هنرمنــدان بــه آنــان انگیــزه و هــدف 
ــار  ــم آث ــد و ه ــت و مفی ــار مثب ــم آث ــواداری، ه ــگ ه ــ0، فرهن ــور کل ــد. به ط م0 دهن
منفــ0 و آســیب هایی بــرای هنرمنــدان دارنــد. بــرای نمونــه، تأثیــر مثبــت ایــن اســت 
ــد  ــراد نیازمن ــه اف ــزاران دالر ب ــان ه ــام آن ــه ن ــدان و ب ــرف هنرمن ــواداران از ط ــه ه ک
همچــون زنــان مســتمند در کــره و دی*ــر کشــورها ازجملــه در ایــران کمــ� کرده انــد. 
گروه هـای ک0 پاپـی اغلـب ی� باشـ*اه هـواداران متعصب با عنوان0 جمعـ0 و گاه0 
بـا رنگـ0 مشـخص دارنـد کـه در رونـد تجاری سـازیِ محصوالت منتشرشـدۀ گروه هـا از 
آن بهـره گرفتـه م0 شـود. بـرای نمونه، طرفداران گـروه «ت0 وی ایlس کیو»١ به «کاسـیوپیا»٢ 

شـناخته م0 شـوند و رنـگ رسـم0 آنهـا قرمز مایل بـه آبی (صدف0) اسـت. 
ــود،  ــوبِ خ ــتارگان محب ــت از س ــالم حمای ــور اع ــواداران به منظ ــ*اه های ه باش
ــور  ــب، در کش ــوت غال ــون ق ــد و چ ــرا م0 کنن ــددی را اج ــۀ متع ــای خیری برنامه ه
1. TVXQ

2. Cassiopeia
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ــ0 رود،  ــدار به شــمار م ــی پرطرف ــن کشــور غذای ــج اســت و در ای ــی، برن ــرۀ جنوب ک
باشــ*اه های هــواداران، کیســه های برنــج را بــا عنــوان «برنــج هــوادار» در برنامه هــای 
ــت  ــق حمای ــن طری ــد و از ای ــرار م0 دهن ــدان ق ــار نیازمن ــد و در اختی ــه م0 خرن خیری
ــداران  ــان طرف ــه ای در می ــن برنام ــه چنی ــت ک ــب اس ــد. جال ــالم م0 کنن ــود را اع خ
ایرانــ0 نیــز اجــرا شــده اســت. به نوشــتۀ نشــریۀ تایــم، هم زمــان بــا یlــ0 از اجراهــای 
گــروه «بی³ بنــگ» ١٢٫٧ تــن برنــج از طــرف ۵٠ باشــ*اه هــواداران در سراســر 
جهــان اهــدا شــد. در کــرۀ جنوبــی شــرکت هایی هســتند کــه به طــور خــاص در زمینــۀ 

ــد.  ــت م0 کنن ــه شــهرها فعالی ــج کاران ب ــزارع برن ــج از م حمل ونقــل برن
ــود  ــۀ خ ــت و عالق ــواداران، حمای ــ*اه های ه ــه باش ــی ک ــر از راه های ــ0 دی* lی
ــت.  ــان اس ــول اجراهایش ــتارگان در ط ــرای س ــار ب ــتادن ناه ــد، فرس ــراز م0 کنن را اب
شــرکت هایی در کــرۀ جنوبــی هســتند کــه به  طــور خــاص در زمینــۀ تأمیــن و انتقــال 
ــدان  ــرای هنرمن ــت، ب ــ0 از این دس ــد. اقدامات ــت م0 کنن ــتریان فعالی ــرای مش ــذا ب غ
الهام بخــش و برانگیزاننــده اســت. با وجودایــن، گاهــ0 فرهنــگ هــواداری بــرای 
ارتــش هــواداران گــروه  بــرای نمونــه، گاهــ0  گروه هــا پیامدهــای منفــ0 دارد. 
بی تــ0 اس، در مواقــع نارضایتــ0 از گــروه یــا یlــ0 از اعضــای آن به شــدت تهاجمــ0 
ــان و  ــن گاهــ0 نوجوان ــرار داده اســت. همچنی ــر  فشــار ق عمــل کــرده و گــروه را زی
جوانــان کــره ای بــه روش هــای بســیار عجیبــی وارد تعامــل با ســتارگان محبــوب خود 
شــده اند. یــ� نمونــه از ایــن طرفــداران کــه «ساســنگ»١ نامیــده م0 شــوند، به شــlل 
عجیبــی بــه گروه هــای موردنظــر خــود تعصــب دارنــد. ساســنگ ها طرفــداران دختــر 
بیــن ١٣ تــا ٢٢ ســاله هســتند. آنان بــرای نزدیــ�  شــدن بــه خواننــدگان محبــوب خــود 
ــز عضــو  ــه تعقیب وگری ــوان ب ــه م0 ت ــرای نمون ــد کــه ب ــ0 م0 زنن ــه هــر عمل دســت ب
ــه در  ــت ک ــاد اس ــدی زی ــداری به ح ــن طرف ــرد. ای ــاره ک ــان اش ــورد عالقه ش ــروه م گ

کشــور کــره،  نوعــ0 تهاجــم بــه حریــم خصوصــ0 محســوب م0 شــود.
به طــور کلــ0، به دلیــل اینکــه مــرگ و زندگــ0 گروه هــای ک0 پاپــی به دســت 
ــه  ــت یابی ب ــه دس ــاپ ک ــیق0 ک0 پ ــد موس ــام تولی ــود، در نظ ــن م0 ش ــواداران تعیی ه

1. Sasaeng
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ســود و درآمــد بیشــتر در آن اهمیــت فراوانــ0 دارد، پیوســته بــه خواســته ها، عالئــق 
و دیدگاه هــای طرفــداران در مــورد گروه هــا، ســتاره ها، آلبوم هــا، ترانه هــا، اجراهــا، 
لباس هــا، ســفرهای گروه هــا، مواضــع گروه هــا و اعضــای آنهــا و عملlردشــان چــه 
در فضــای حرفــه ای و چــه غیرحرفــه ای توجــه زیــادی م0 شــود و تــالش فــراوان بــر 
ــارۀ  ایــن امــر متمرکــز اســت کــه پیوســته رضایــت هــواداران جلــب شــود. اگــر درب
یlــ0 از مــوارد یادشــده، از جانــب هــواداران نوعــ0 ناخرســندی ابــراز شــود و ایــن 
ناخرســندی بــه مســئله ای تبدیــل شــود، شــرکت های فعــال در زمینــۀ موســیق0 
ک0 پــاپ، به ســرعت در صــدد جبــران برم0 آینــد و از راه هــای مختلــف به ویــژه 
عذرخواهــ0 یــا کنــار گذاشــتن یــ� فــرد از یــ� گــروه و اقداماتــ0 مشــابه، بــه رفــع 
نارضایتــ0 هــواداران م0 پردازنــد؛ ازایــن رو، عالئــق و دیدگاه هــای طرفــداران در 

مســیر فعالیــت گروه هــای ک0 پاپــی به شــدت تأثیرگــذار و تعیین کننــده اســت. 
بســیاری از هــواداران، بــه ســفرهای طوالنــ0 در داخــل و خــارج از کــره م0 رونــد 
تــا بتواننــد در ســفرهای دوره ای، کارهــای گروه هــای ک0 پاپــی و ســتارگان محبــوب 
خــود را ببیننــد. بســیاری از ایــن هــواداران، بــرای شــرکت در کنســرت های موســیق0 
گروه هــای ک0 پاپــی از کشــورهای مختلــف، به ویــژه از ژاپــن و چیــن بــه کــره ســفر 
م0 کننــد و ایــن موضــوع در جــذب گردشــ*ر بــه کــرۀ جنوبــی مؤثــر بــوده اســت. برای 
نمونــه، یــ� گــروه گردشــ*ری ک0 پاپــی در ســال ٢٠١٢، بیــش از ٧٠٠٠ هــوادار را 
به منظــور شــرکت در کنســرت و دیــدن ســتارگان گــروه موســیق0 «ج0 وای جــ0»١ از 
طریــق هوایــی بــه ســئول بــرد و در طــول مــدت کنســرت ایــن گــروه در بارســلونای 
ــادی از کشــورهای مختلــف در ایــن شــهر اردوی شــبانه زده  اســپانیا، هــواداران زی

بودنــد تــا امــlان شــرکت در کنســرت را پیــدا کننــد. 
ــز اشــاره شــد، فضــای مجــازی در توســعۀ هــواداری  ــر نی همان طــور کــه پیش ت
از ک0 پــاپ بســیار مؤثــر بــوده اســت. گروه هــای ک0 پاپــی به منظــور بازاریابــی 
آن الیــن، موســیق0 ویدئوهایی را در یوتیــوب قــرار م0 دهنــد تــا بــه مخاطبــان جهانــ0 
ــدۀ  ــه آین ــود ک ــته ب ــه ای نوش ــال در مقال ــتریت ژورن ــد. وال اس ــت یابن ــترده دس گس

1. JYJ
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ــد کــرد کــه فعالیــت آنهــا در فضــای مجــازی  ــن خواهن ــ0 تعیی ــاپ را هواداران ک0 پ
ــت.   ــده اس ــه ش ــن عرص ــب وکارهایی در ای ــرده کس ــlل گیری خ ــث ش باع

گســترش وب ٢ و توســعۀ شــبlه های اجتماعــ0 گذشــته از اینکــه در افزایــش اقبال 
بــه پــاپ کــره ای بســیار مؤثــر بــوده، امlانــات گســترده ای را بــرای هــواداران در سراســر 
ــراز عالقــه، هــواداری و شــیفتگ0 خــود  ــه اب ــد ب ــا بتوانن جهــان فراهــم کــرده اســت ت
ــی  ــق فعالیت های ــا از طری ــد. آنه ــا بپردازن ــاپ و اعضــای آنه ــال گروه هــای ک0 پ در قب
متنــوع همچــون بازتولیــد موســیق0، رقــص، طراحــ0 و داستان نویســ0 درخصــوص 
گــروه و اعضــای آن بــه ابــراز عالقــه و هــواداری م0 پردازنــد. بــرای نمونــه در تصاویــر 
پیــش  رو، طرح هایــی کــه برخــ0 از هــواداران ایــن گروه هــا از چهــرۀ هنرمنــدان محبوب 
خــود ترســیم کرده انــد، دیــده م0 شــود. یlــ0 از مزیت هــای هــواداری مجــازی بــرای 
بســیاری از افــرادی کــه به هیچ وجــه امــlان دسترســ0 نزدیــ� بــه ایــن ســتارگان عالــم 
ــراز عالقــه  ــد، اب ــد در کنســرت های آنهــا حضــور یاین موســیق0 را ندارنــد و نم0 توانن
و تخلیــۀ احساســات از طریــق فضــای مجــازی اســت کــه پاســخ ها و بازخوردهــای 
ــد. از  ــدا م0 کن ــا اعضــای آنهــا تاحــدودی، کارکــرد متناقض نمایــی هــم پی گروه هــا ی
طرفــ0، فرصــت دیــده و شنیده شــدن ابــراز عالقــۀ هــواداران بســیار متعصــب فراهــم 
م0 شــود و از طــرف دی*ــر، آتــش اشــتیاق و عالقــۀ ایــن نوجوانــان و جوانان را شــعله ور 

م0 ســازد و احساســات هوادارانــۀ آنهــا را تقویــت م0 کنــد. 

همچنیــن در ســایت ها و صفحــات گوناگــون هــواداری، از طریــق ویدئوهــا و 
نرم افزارهــای گوناگــون، شــیوه های مختلــف طراحــ0 چهــرۀ اعضــای گروه های موســیق0 
ماننــد بی تــ0 اس به صــورت گام بــه گام آمــوزش داده م0 شــود تــا هــواداران از ایــن طریــق 
بتواننــد بــه طراحــ0 چهره هــای مــورد عالقۀ خــود در رنگ ها و اشــlال گوناگــون بپردازند. 
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هــواداری از ســتارگان محبــوب به مــوازات هــواداری از گروه هــا: یlــ0 از 
ــل  ــن اســت کــه به دلی ــی ای ــگ هــواداری گروه هــای ک0 پاپ ویژگ0 هــای خــاص فرهن
دو نــوع هویت ســازی کــه در نظــام ستاره ســازی ک0 پــاپ صــورت م0 گیــرد، دو 
گونــه هــواداری نیــز در میــان هــواداران شــlل م0 گیــرد. هــواداری از گــروه از هویــت 
شــlل گرفته از گروه هــا نشــئت م0 گیــرد و بســیاری از هــواداران، از یــ� گــروه 
ــواداران  ــال، ه ــد. درعین ح ــواداری م0 کنن ــای آن ه ــا و برنامه ه ــاص و فعالیت ه خ
ممlــن اســت به دالیــل گوناگــون هنــری، زیبایــی چهــره، عملlــرد خــاص در فضــای 
مجــازی و خــارج از آن، بــه یlــ0 از هنرمنــدان گــروه نیــز عالقــۀ ویــژه ای پیــدا کننــد 
و به نوعــ0 فــن یــا هــوادار خــاص او شــوند. ایــن نــوع هــواداری، در کنــار هــواداری 
ــن گروه هــا ضریــب بیشــتری داده و  ــه تعــداد هــواداران ای از گروه هــا درمجمــوع، ب
ــه  ــت ک ــن اس ــرکت ها ای ــالش ش ــا ت ــت، ام ــزوده اس ــا اف ــن گروه ه ــداران ای ــه طرف ب
فرهنــگ هــواداری و باشــ*اه های هــواداری بــر کلیــت گروه هــا تمرکــز داشــته باشــند.  
ــ0  lــر اشــاره شــد، ی ــه پیش ت ــتارگان: همان طــور ک ــرورش س ــدۀ پ ــد پیچی فراین
ــدی  ــاپ کــره، ستاره ســازی اســت؛ فراین از فرایندهــای مهــم در صنعــت موســیق0 پ
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تدریجــ0 و برنامه ریزی شــده و بــا اجــزا و گام هــای دقیــق و حساب شــده کــه به وســیلۀ 
شــرکت های فعــال در ایــن صنعــت اجــرا م0 شــود؛ به گونه ای کــه افــراد مســتعد 
ــا ســپری  ــب گروه هــای موســیق0، ب ــن شــرکت ها در قال ــ� از ای ــه هــر ی واردشــده ب
ــه ســتارگان0 شناخته شــده، پرطرفــدار، محبــوب، برخــوردار از  ــد، ب کــردن ایــن فراین
ارتباطات عموم0 گســترده، پاســخ*و در قبال خیل گســتردۀ طرفداران، دارای حضور 
ــیق0 در  ــت موس ــرکت های مدیری ــا ش ــا ی ــتند. آژانس ه ــم گیر و... هس ــانه ای چش رس
کــرۀ جنوبــی، قراردادهــای سفت وســخت0 را بــا افــراد مســتعد (هنرمنــدان بالقــوه)، 
اغلــب در ســنین پاییــن م0 بندنــد و آنهــا را بــه آمــوزش م0 گیرنــد. ایــن افــراد در کنــار 
ــد و ســاعت های  ــا مقــررات خــاص، آمــوزش م0 بینن یlدی*ــر در محیطــ0 ویــژه و ب
زیــادی را در کنــار یlدی*ــر بــه فراگیــری موســیق0، رقــص، زبان هــای خارجــ0 و دی*ر 
ــد. نظــام ســخت گیرانۀ  ــن م0 پردازن ــه  رفت ــرای روی صحن ــاز ب مهارت هــای مــورد نی
آمــوزش کــه هنرآمــوزان را همچــون ربــات درنظــر م0 گیــرد، اغلــب انتقــاد رســانه های 
خارجــ0 را بــه دنبــال داشــته اســت. در ســال ٢٠١٢، وال اســتریت ژورنــال گــزارش داد 

کــه هزینــۀ آمــوزش یــ� ســتاره به طــور متوســط، ســه میلیون دالر اســت.  
ســرمایه گذاری  ســتاره ها  ایــن  روی  شــرکت هایی کــه  دربــارۀ  مهــم  نکتــۀ 
کرده انــد ایــن اســت کــه آنهــا در طــول ســال، برنامه هــای فشــردۀ زیــادی را درنظــر 
ــن  ــرداری از ای ــترین بهره ب ــازی، بیش ــد ستاره س ــت فراین ــن تقوی ــا ضم ــد ت م0 گیرن
ــت  ــتن0 صنع ــتگ0 ناگسس ــل پیوس ــتاره ها، به دلی ــن س ــرد. ای ــورت گی ــتاره  ها ص س
خــالق موســیق0 پــاپ کــره ای بــا تلویزیــون، همــواره در مناســبت ها و موقعیت هــای 
گوناگــون، در برنامه هــای گوناگــون رســانه ای، به ویــژه تلویزیونــ0 حضــور م0 یابنــد 
و به نوعــ0، کوچ� تریــن حــرکات و ســlنات و حتــ0 بخش هــای زیــادی از زندگــ0 

روزمــرۀ آنهــا در معــرض دیــد هــواداران قــرار م0 گیــرد.
آیینI ســازی نظام منــد اجــرای کI پــاپ: هــر یــ� از اجراهــای گروه هــای موســیق0 
پــاپ کــره ای نظــم و ترتیبــی آیینــ0 دارد. براســاس تبیینــ0 که رودنبولــر در کتــاب ارتباطات 
آیینــ+ از آییــن ارائــه کــرده اســت، آییــن، اجــرای داوطلبانــۀ رفتــاری اســت كــه به شــlل0 
ســزاوار به منظــور تأثیرگــذاری نمادیــن یــا مشــاركت در زندگــ0 جــدی طراحــ0 شــده 
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اســت. او بــرای آییــن، ١۵ ویژگــ0 را برشــمرده اســت کــه در ادامــه ایــن ویژگ0 هــا را 
نــام م0 بریــم و بــا آنچــه در موســیق0 پــاپ کــره ای اتفــاق م0 افتــد، تطبیــق م0 دهیــم 
ــرد.  ــه صــورت گی ــن موســیق0 از نظمــ0 آیین گون ــ0 در مــورد برخــورداری ای ــا تأمل ت
به عبــارت دی*ــر، بســیاری از ویژگ0 هــای آییــن، بــر اجراهــای موســیق0 پــاپ کــره ای، 
تطبیــق زیــادی دارد؛ البتــه ایــن بــدان معنــ0 نیســت کــه اجــرای موســیق0 یــا کنســرت 
در مــوارد دی*ــر، شــlل آیینــ0 پیــدا نم0 کنــد؛ بلlــه مقصــود ایــن اســت کــه در رونــد 
اجراهــای موســیق0 پــاپ کــره ای، ایــن موضــوع، شــlل0 برنامه ریــزی شــده  تر، 
پیــدا  یافته تــر، تشــدیدیافته، تقویت شــده، بســیار پررنگ تــر و غن0 تــر  ســازمان 
کــرده اســت و همیــن امــر باعــث م0 شــود تأثیرگــذاری آن بــر هــواداران نیــز شــدیدتر 
ــواع اجراهــای موســیق0 باشــد. هنگام0 کــه ایــن هــواداران در  ــر از دی*ــر ان و عمیق ت
یlــ0 از کنســرت های موســیق0 ک0 پــاپ شــرکت م0 کننــد، حال وهــوای آنــان مشــابه 
حال وهــوای شــرکت کنندگان در آییــن دینــ0 اســت و شــور و اشــتیاق و حال وهــوای 
ــ0  ــ0 دین ــۀ خــود در آیین ــی مؤمنان ــاور قلب ــا ایمــان و ب ــد کــه ب ــ0 را دارن مشــابه مؤمن
شــرکت یافتــه و روح او رقــص و پــروازی شــادمانه یــا کاتارســیس گونه را تجربــه کــرده 
و بــه احــوال تــازه و طراوتــ0 نــو در جــان خــود رســیده اســت. به عبــارت دی*ــر، آییــن 

تنهــا شــlل یــا فراینــدی از تفكــر نیســت، بلlــه شــlل0 از كنــش به شــمار م0 آیــد. 
ــا بدنشــان انجــام م0 دهنــد. هــواداران موســیق0 پــاپ کــره ای نیــز  مــردم آییــن را ب
تــالش زیــادی م0 کننــد تــا بــه هــر رنــج و زحمتــ0، در کنســرت ها و اجراهــا حضــور 
یابنــد و در ایــن راه، هزینه هــا و مشــقت های زیــادی را هــم متحمــل م0 شــوند. حضــور 
آنهــا در هنــگام اجــرای کنســرت، به لحــاظ بدنــ0، بســیار فعــال و پویاســت و همان طــور 
کــه برگــزاری یــ� آییــن بــا حضــور مشــارکت کنندگان و مبتنــ0 بــر تصــورات از 
پیش موجــود، صــورت م0 گیــرد، ایــن موســیق0 نیــز بــا حضــور خیــل هــواداران پرشــور 
و بــا مشــارکت فعــال و نــه منفعالنــه و براســاس مشــارکت برنامه ریزی شــده و هماهنگ0 
از پیــش صورت گرفتــۀ آنهــا اجــرا م0 شــود. در ایــن هماهنگــ0 مشــارکت آمیز، ابزارهــای 
ــر،  ــ0 کنســرت را پرشــورتر، عمیق ت ــا اجــرای آیین ــه م0 شــود ت ــه کار گرفت ــ0 ب گوناگون
صمیم0 تــر و گرم تــر ســازند. به عبــارت دی*ــر، بهره گیــری از ایــن ابزارهــا، هــواداران را 
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ــرف بــه تماشاگر  مشــارکت کننده (اجراکننــده) تبدیــل م0 کنــد  از جایــ*اه تماشــاگر ص�
و آنهــا نیــز بخشــ0 از اجــرا را برعهــده م0 گیرنــد. یlــ0 از ایــن ابزارهــا، الیــت  اســتی� 
(دســتۀ پخــش نــور) اســت. برخــ0 از گروه هــای محبوب تــر، الیــت اســتی� های 
اختصاصــ0 بــرای اســتفاده در کنســرت ها دارنــد؛ بــرای نمونــه، هــواداران گــروه «بیــ³ 
بنــگ» از الیــت اســتی� هایی بــه شــlل یــ� تــاج زرد یــا طالیــی اســتفاده م0 کننــد. در 
تصویــر پیــش  رو، برخــ0 از الیــت اســتی� هایی نمایــش داده شــده اســت کــه گروه هــای 

ــد.  مختلــف ک0 پاپــی در کنســرت های خــود اســتفاده م0 کنن

همچنیــن یlــ0 دی*ــر از ویژگ0 های فرهنگ هــواداری ک0 پاپ، ســایت های مختلف0 
هســتند کــه آخریــن اخبــار و اطالعــات مربوط بــه گروه ها و مهم تریــن رویدادهــا، برنامه ها 
و موفقیت هــای گروه هــای مــورد عالقــۀ خــود را بازتــاب م0 دهنــد. یlــ0 از کارکردهایــی 
ــرت ها  ــه در کنس ــت ک ــی اس ــن ترانه های ــار مت ــد، انتش ــدا کرده ان ــایت ها پی ــن س ــه ای ک
اجــرا م0 شــود. هنگام0 کــه یــ� گــروه، ترانــۀ جدیــدی را منتشــر م0 کنــد، باشــ*اه های 
ــا طرفــداران،  ــد ت ــه را منتشــر و آن  را به نحــوی ســازمان ده0 م0 کنن هــواداران، متــن تران
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ــته جمع0  ــورت دس ــده به ص ــای زن ــگام اجراه ــد و در هن ــرا ب*یرن ــن را ف ــ0 از مت بخش
هم خوانــ0  کننــد. بــه بخشــ0 از متــن ترانــه کــه هــواداران هم خوانــ0 م0 کننــد، در اصطالح 
«فــن چنــت»١ (هم خوانــ0 هــواداران) گفتــه م0 شــود. ایــن ســازوکار باعــث م0 شــود کــه 
اجــرای کنســرت ها بــه آیینــ0 باشــlوه بــا مشــارکت هنرمنــدان و هــواداران تبدیــل شــود 
و آنهــا احســاس مشــارکت عمیــق در اجــرای هنــری داشــته باشــند. در تصویــر پیــش  رو 
نمونــه ای از این  گونــه متن هــا کــه در آن، تقســیم کار بیــن هنرمنــدان و هــواداران در خواندن 

متــن ترانه هــا در اجــرای کنســرت صورت گرفتــه، مشــخص شــده اســت:  

1. fan chant
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تجاری سازی کI پاپ
همان طــور کــه در معرفــ0 مــوج اول و دوم کــره ای به تفصیــل شــرح داده شــد، 
رویlــرد اساســ0 سیاســت گذاران و تولیدکننــدگان محصــوالت فرهنگــ0 کــره، 
ــت؛  ــوده اس ــدات ب ــن تولی ــادی از ای ــتاوردهای اقتص ــع و دس ــه مناف ــت یابی ب دس
ــه  ــای گســترده ای صــورت گرفت ــز تالش ه ــاپ نی ــدی ک0 پ ــام تولی ــن رو، در نظ ازای
ــرداری اقتصــادی از ایــن  ــر بهره ب ــرۀ کامــل تجاری ســا زی و حداکث ــا زنجی اســت ت
ــه  ــرای تجاری ســازی آن ب ــ0 ب ــت خــالق، طراحــ0 و ســازوکارهای گوناگون صنع
ــا  ــه ی ــ0l برگرفت ــون عروس ــخصیت های گوناگ ــ0 ش ــه طراح ــد؛ ازجمل ــرا درآی اج
ــا شــخصیت هــر یــ� از ســتاره ها کــه ایــن عروســ� ها در قالب هــا و  متناســب ب

اندازه هــای گوناگــون طراحــ0 و تولیــد شــده اند.    

همچنیــن ایــن محصــوالت و دی*ــر محصــوالت و کاالهــای کاربــردی (ماننــد 
جاســوئیچ0، کیــف مدرســه، نوشــت افزار، کیف دســت0 و...) و تزیینــ0 (ماننــد 
مچ بنــد) کــه برگرفتــه از طرح هــای عروســ0l یادشــده اســت، در فروشــ*اه های 

ــه م0 شــوند. ــواداران فروخت ــه ه ــن محصــوالت ب ــژۀ عرضــۀ ای وی
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ــن در  ــف، همچنی ــورهای مختل ــاپ در کش ــتارگان ک0 پ ــت س ــل محبوبی به دلی
مــوارد متعــددی، برندهــا و شــرکت های بین المللــ0 بــا بســتن قراردادهایــی بــا 
ــا، محصــوالت تجــاری  ــن گروه ه ــا اســتفاده از نمادهــای ای ــی، ب گروه هــای ک0 پاپ
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خــود را بــرای خیــل عظیــم هــواداران گروه هــای مذکــور در سراســر جهــان عرضــه 
م0 کننــد. بــرای نمونــه، محصــوالت «گــروه بی تــ0 ٢١»١ بــا همــlاری برنــد 

ــده اند. ــه ش ــازار عرض ــه ب ــ�» ٢ب «ریب{

ستارگان کI پاپ در تبلیغات

عــالوه  بــر مــوارد یادشــده، به منظــور تجاری ســازی ک0 پــاپ، ســتارگان ایــن نوع موســیق0 
ــ0 را  ــد و کاالهــای مختلف ــات تجــاری حضــور م0 یابن به صــورت گســترده ای در تبلیغ
تبلیــغ م0 کننــد. بی تردیــد محبوبیــت ایــن ســتارگان، عامــل اصلــ0 زمینه ســاز بهره گیــری 

شــرکت ها و برندهــای گوناگ ــون بــرای اســتفاده از آنهــا در تبلیغــات خــود بــوده اســت. 

چائبxل و کI پاپ

بــه شــرکت های بــزرگ صنعتــ0 در کــرۀ جنوبــی کــه یــ� مالــ� یــا خانــواده آنهــا را 
1. BT 21

2. Reebok
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مدیریــت م0 کنــد، «چائب{ــل»١ گفتــه م0 شــود. در کــرۀ جنوبــی چندیــن شــرکت بزرگ 
هســتند کــه به وســیلۀ گروه هــای صنعتــ0 و ســازمان0 خانوادگــ0 اداره م0 شــوند. 
وو،  ل هــای کــره ای عبارت انــد از: ال جــ0، سامســونگ، دِ برخــ0 از مشــهورترین چائبِ
هیونــدای و کیــا موتــورز. یlــ0 از ســازوکارهای اجراشــده بــرای موفقیــت ک0 پــاپ، 
تعامــل ایــن نــوع موســیق0 بــا گروه هــای ک0 پاپــی اســت. ایــن تعامــل به نحــوی بــوده 
کــه بــرای هــر دو طــرف، دســتاوردهای زیــادی داشــته اســت؛ از یــ� طــرف، ایــن 
گروه هــا از حمایت هــای مالــ0 ایــن شــرکت های بــزرگ در ســازمان ده0 و اجــرای 
کنســرت های پرشــlوه و پــر زرق و بــرق و نیــز تورهــای جهانــ0 خــود بهــره برده انــد 
و از طــرف دی*ــر، چائب{ل هــا در تبلیغــات خــود به صــورت گســترده ای از چهره هــای 

محبــوب ک0 پاپــی بــرای جلــب مشــتریان اســتفاده کرده انــد.  

1. chaebol
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  عام گرایی در مضامین؛ راهبرد محتوایی زمینه ساز جهانI شدن کI پاپ

یlــ0 از راهبردهایــی کــه بــه گســترش ک0 پــاپ در میــان مخاطبان کشــورهای مختلف 
ــه و دوری   ــن عام گرایان ــر تلقــ0 م0 شــود، اســتفاده از مضامی و جهان0 شــدن آن مؤث
ــت.  ــن گروه هاس ــای ای ــن ترانه ه ــ0 در مت ــی فرهنگ ــه خاص گرای ــدن از هرگون گزی
همیــن موضــوع باعــث م0 شــود تــا مخاطبــان نوجــوان و جــوان در کشــورهای 
ــد.  ــا بدانن ــد و خــود را مخاطــب آنه ــرار کنن ــاط برق ــا ارتب ــن ترانه ه ــا مت ــف ب مختل
ــد  ــ0 اس، عبارت ان ــروه بی ت ــیق0 های گ ــن در موس ــن مضامی ــه، مهم تری ــرای نمون ب
از: هنجارهــای اجتماعــ0، مشــlالت جوانــان و نســل حاضــر، بیماری هــای روحــ0 
و روانــ0 نوجوانــان و جوانــان، انتقــاد از مادی گرایــی و تشــویق زنــان بــه قوی بــودن. 
متــن ترانه هــا اغلــب بــه زبــان کــره ای اســت؛ اگرچــه گاهــ0 بــرای مخاطبــان 

بین المللــ0 از ادبیات انگلیســ0 هــم اســتفاده م0 شــود.
و  اندیشــه ها  برخــ0  به چالش کشــیدن  بــا  خــود  ترانه هــای  در  جوان هــا  ایــن 
ارزش هــای ناکارامــد ســع0 م0 کننــد پیام هایــی متفــاوت و نویــن بــرای گفتــن داشــته 
باشــند؛ بــه همیــن دلیــل، بیشــتر ترانه هــای بی تــ0 اس، رویlــردی انتقــادی دارنــد و نــگاه 

تــازه  بــه ســب� زندگــ0 را بــه مخاطبــان خــود ارائــه م0 کننــد.
در ســال ١٩٩٥، ٨درصــد از عناویــن ٥٠ ترانــۀ بهتــر ک0 پاپــی بــه زبــان انگلیســ0 
بــود، امــا ایــن عــدد بــا فــراز و  نشــیب هایی در ســال ٢٠٠٠ بــه ٣٠درصــد و در ســال 
٢٠٠٥ بــه ١٨درصــد و در ســال ٢٠١٠ بــه ٤٤درصــد رســید و در ســال های اخیــر، ایــن 
رونــد فزاینــده بــوده اســت. همچنیــن رونــد گروه هــای ک0 پاپــی کــه از عنــوان انگلیســ0 
ــد،  ــره م0 برن ــره ای به ــن ک ــه از عناوی ــی ک ــا گروه های ــه ب ــد در مقایس ــتفاده م0 کنن اس
ــه مخاطــب  ــدان ب ــن اقــدام باعــث م0 شــود ترانه هــا و هنرمن ــه افزایــش اســت. ای رو ب
گســترده تری در سراســر جهــان دسترســ0 پیــدا کنند. بــرای نمونــه، گــروه «کارا»١ ترانه ای 
کــره ای را بــا عنــوان «پــرش»٢ ارائــه داد کــه بخــش زیــادی از متــن آن، انگلیســ0 بــود و 

هم زمــان در کــره و ژاپــن انتشــار یافــت و موفقیــت زیــادی کســب کــرد.  

1. Kara

2. Jumping

Engare.net کتابخانه علوم اجتماعی



بخش دوم: موسیقI پاپ کرۀ جنوبی (کI پاپ) | ٣٣

‑  تعامل میان فرهنگI در کI پاپ

عــالوه بــر زبــان انگلیســ0 و متن هــای عام گرایانــه، یlــ0 از راهبردهــای اساســ0 کــه 
موجــب محبوبیــت ک0 پــاپ در میــان مخاطبــان کشــورهای مختلــف شــده، رویlــرد 
ــر تقویــت ارتباطــات میان فرهنگــ0 بیــن کره ای هــا و دی*ــر کشورهاســت.  متمرکــز ب
ــان  ــر زب ــالوه ب ــا ع ــت ت ــده اس ــالش ش ــی ت ــای ک0 پاپ ــای گروه ه ــه در ترانه ه ازجمل
ــده  ــ0 و اســپانیایی گنجان ــد ژاپن ــ0 از زبان هــای دی*ــر مانن انگلیســ0، الفــاظ و کلمات
شــود. به عــالوه، گاهــ0 بــا هنرمندانــ0 از کشــورهای دی*ــر اجراهــای مشــترک0 صورت 
گرفتــه اســت. همچنیــن از عناصــر فرهنگــ0 کشــورهای دی*ــر ماننــد معمــاری، لباس، 

ــودی و... در موزی� ویدئوهــا و اجراهــای ک0 پاپــی اســتفاده شــده اســت.   مل

Airplane pt. 2 ویدئوی sدر موزی Iبازتولید نشانه های فرهنگ اسپانیایی و استفاده از زبان ژاپن

اجرای مشترک گروه بی تI اس با خوانندۀ امریgایی، چارلI پوس
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Iایران Iبا نقوش و طرح های سنت Iطراح ایران sشده به دست ی Iاس از لباس طراح Iاستفادۀ گروه بی ت
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مقدمه
ســابقۀ آشــنایی اولیــۀ مخاطبــان و کاربــران رســانه ای ایــران به ویــژه نوجوانــان 
و جوانــان بــا مــوج کــره ای بــه نیمــۀ دوم دهــۀ ١٣٨٠ بــاز م0 گــردد کــه پخــش 
ــن ســریال ها  ــال آن، انتشــار ای ــه دنب ــز ب ــران و نی ــون ای ســریال های کــره ای از تلویزی
در فضــای مجــازی صــورت گرفــت. همچنیــن آغــاز پخــش ســریال های کــره ای از 
شــبlه های تلویزیونــ0 ماهــواره ای بــه اواخــر دهــۀ ١٣٨٠ برم0 گــردد. به عبــارت 
دی*ــر، رونــد گرایــش بــه موســیق0 پــاپ کــره ای ، ی� شــبه رخ نــداده اســت و حداقــل 
١۵ ســال از آغــاز آشــنایی مخاطبــان ایرانــ0 بــا مــوج اول و در مرحلــۀ بعــد، مــوج 
دوم کــره ای م0 گــذرد و همیــن رونــد، به تدریــج، زمینــۀ اقبــال بــه محصــوالت 
ــره ای را در  ــاپ ک ــیق0 پ ــت، موس ــره ای و در نهای ــانه ای ک ــند فرهنگ0  ‑رس عامه پس

ــم.  ــد پرداخته ای ــن رون ــه ای ــار ب ــه، به اختص ــت. در ادام ــرده اس ــم ک ــران فراه ای
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پیشینۀ گرایش به موسیقI پاپ کره ای در ایران
سریال های کره ای در تلویزیون ایران 

در طــول تاریــخ تلویزیــون ایــران تــا ســال ١٣٨۵، هــرگاه ســریال ها و تولیــدات 
پویانمایــی شــرق0 و اغلــب ژاپنــ0 از تلویزیون ایران پخش م0 شــد، اســتقبال مخاطبان 
را در پــی داشــت. به جــز ســریال های افســانۀ شــجاعان و افســانۀ عقاب هــای مبــارز 
ــرق0  ــریال های ش ــۀ س ــۀ ١٣٨٠، هم ــۀ ده ــا نیم ــتند، ت ــن هس ــور چی ــد کش ــه تولی ک
پخش شــده از تلویزیــون ایــران، ژاپنــ0 بودنــد. مهم تریــن ســریال ها و مجموعــه 
ــه  ــد از: ســریال های ســال های دور از خان ــ0 پخش شــده عبارت ان انیمیشــن های ژاپن
(بــا محوریــت زندگــ0 اوشــین، پخش شــده در دهــۀ ١٣۶٠)١، مجموعــۀ پویانمایــی 
ــام ایlیوســان، پخش شــده در  ــه ن ــا محوریــت شــخصیت باهوشــ0 ب ــو ســان (ب ایHی
دهــۀ ١٣۶٠)، هــاچ زنبــور عســل (بــا محوریــت شــخصیت زنبــوری بــه نــام هــاچ، 
پخش شــده در دهــۀ ١٣۶٠)، افســانۀ ســه بــرادر یــا ســه قلمــرو (بــا محوریــت جنگ هــا 
و مبــارزات ســه دالور بــه نام هــای لیــو بــی، گــوان  یــو و جانــگ فــ0، پخش شــده در 
دهــۀ ١٣۶٠)، مجموعه هــای پویانمایــی باخانمــان یــا داســتان پریــن، خانــوادۀ دکتــر 
ــا دختــری در مزرعــه، زنــان کوچــM، (پخش شــده در  ارنســت، بچه هــای آلــپ، حن
دهــۀ ١٣۶٠ و اوایــل دهــۀ ١٣٧٠)، بابــا لنــگ دراز (پخش شــده در دهــۀ ١٣٧٠)، 
داســتان زندگــ+ (بــا محوریــت زندگــ0 هانیlــو، پخش شــده در اوایــل دهــۀ ١٣٧٠)، 
جنگجویــان کوهســتان (بــا محوریــت یــ� ســامورایی بــه نــام لین چــان، پخش شــده 
در اواخــر دهــۀ ١٣۶٠ و اوایــل دهــۀ ١٣٧٠)، افســانۀ شــینگن (بــا محوریــت زندگــ0 
افســانۀ شــجاعان  دهــۀ ١٣٧٠)،  اوایــل  در  و جنگ هــای شــینگن، پخش شــده 
ــر دو  ــارز (ه ــای مب ــانۀ عقاب ه ــو) و افس ــام لین خ ــه ن ــی ب ــت جنگجوی ــا محوری (ب

پخش شــده در اوایــل دهــۀ ١٣٨٠) و... .
ــران گشــود  ــای ای ــه جغرافی ــای مــوج کــره ای را ب نخســتین ســریال کــره ای کــه پ
و دسترســ0 برنامه ســازان کــره ای بــه مخاطبــان ایرانــ0 را فراهــم کــرد، ســریال 

١. این سریال از سال ١٩٨١ تا ٢٠٠٢ در ژاپن تولید شد که فصل اول آن از شبlۀ دوم سیما و فصل دوم آن در 
شبlۀ تماشا پخش شده است.
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جواهــری در قصــر بــود کــه بــر زندگــ0 شــخصیت0  بــه نــام «یانگــوم» متمرکــز بــود. 
ایــن ســریال در ایــران بــا اســتقبال گســترده ای مواجــه شــد و زمینــه را بــرای تــداوم 
پخــش ســریال های کــره ای از نیمــۀ دهــۀ ١٣٨٠ تاکنــون فراهــم کــرد. پــس از پخــش 
ایــن ســریال، هیئتــ0 از صداوســیمای جمهــوری اســالم0 ایــران بــرای بازدیــد بــه کــرۀ 
ــریال های  ــد س ــره ای مانن ــ0 ک ــریال های تاریخ ــن های س ــت و از لوکیش ــی رف جنوب
ــا  ــی ب ــن قراردادهای ــرد. همچنی ــد ک ــر بازدی ــری در قص ــگ و جواه ــانۀ جومون افس
کره ای هــا امضــا شــد و همــlاری  بــا آنهــا توســعه یافــت کــه ایــن امــر باعــث افزایــش 
تعــداد ســریال های کــره ای در جــدول پخــش شــبlه های مختلــف تلویزیــون ایــران 
شــد. همچنیــن ســریال های امپراطــور دریــا،  تاجــر پوســان، افســانۀ جومونــگ، 
ُکنیــو كــه هم*ــ0 از شــبlۀ ســوم ســیما پخــش  امپراطــور بادهــا، دونــگ ئــ+ و افســانۀ ا
شــدند، کمابیــش رونــد اقبــال بــه ایــن ســریال ها را در ایــران تــداوم بخشــیدند. برخــ0 
از ایــن ســریال ها ماننــد افســانۀ جومونــگ به قــدری مخاطــب فراگیــر پیــدا کردنــد کــه 
ــزرگ و کوچــ� و زن و  ــان ب ــ0، در می ــن ســریال های ایران همچــون پرمخاطب تری
مــرد و شــهری و روســتایی، عالقه منــدان وســیع0 یافــت و باعــث شــد ایــن ســریال، 
بارهــا در فواصــل کمــ0 از تلویزیــون پخــش و شــخصیت نقــش جومونــگ، یعنــ0 

«ســونگ ایــل گــوک»، بــه ســتاره ای محبــوب در سراســر ایــران تبدیــل شــود. 
سریال های کره ای در شبgه های تلویزیونI ماهواره ای فارسI زبان 

بــا آشــlار شــدن اقبــال گســتردۀ ایرانیــان بــه ســریال های کــره ای، شــبlه های 
نخســتین شــبlۀ  آوردنــد.  روی  ایــن موضــوع  بــه  نیــز  ماهــواره ای  تلویزیونــ0 
ماهــو اره ای فارســ0 زبان کــه بــه پخــش ســریال و به ویــژه ســریال کــره ای اقــدام کــرد، 
شــبlۀ «فارســ0 وان» بــود. ایــن شــبlه در ١٠ مــرداد ١٣٨٨ در اوج فضــای غبارآلــود 
و پرتالطــم سیاســ0 در ایــران تأســیس شــد و فــارغ از همــۀ مســائل سیاســ0 ایــران، 

ــد.        ــز ش ــریال متمرک ــه س ــرگرم کننده ازجمل ــای س ــش برنامه ه ــر پخ ب
«زمزمــه»  و  «فارســ0 وان»  شــبlه های  از  پخش شــده  ســریال های  از  برخــ0 
عبارت انــد از: همســر یــا دردســر١ کــه در آغــاز تأســیس فارســ0 وان پخــش شــد و پس 

1. Couple or Trouble
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از پایــان پخــش، بی درنــگ بازپخــش آن تــا اواخــر شــهریور ١٣٨٨ صــورت گرفــت. 
ــان  ــا پای ــوس ب ــر ١٣٨٨، ققن ــل مه ــرداد ١٣٨٨، شب به شــب از اوای سامســون از م
 یافتــن ســریال شب به شــب در اواخــر پاییــز ١٣٨٨، خواهــر دوست داشــتن+ مــن از 
ــل ســال ١٣٨٩،  ــا اواخــر زمســتان ١٣٨٨، افســانۀ افســونگر از اوای ــز ت اواخــر پایی
همســر مــن بی نظیــره از اوایــل ســال ١٣٨٩ تــا اواســط خــرداد ١٣٨٩ و رؤیاهــای 
شیشــه ای از ٢٠ خــرداد ١٣٨٩ پخــش شــدند. ســریال های افســانۀ افســونگر، 
بــاران دروغ، وسوســه، رؤیاهــای شیشــه ای، دو چهــره و بــا مــن بمــان نیــز از دی*ــر 
ــریال های در آرزوی ازدواج و  ــد. س ــبlه بودن ــن دو ش ــده از ای ــریال های پخش ش س

ــتند. ــند تری داش ــای نوجوان پس ــه فض ــد ک ــریال هایی بودن ــر س ــا از دی* مجرده
متصدیــان شــبlۀ فارســ0 وان از ذائقــۀ آن دورۀ مخاطبــان ایرانــ0 درخصــوص 
عالقه منــدی بــه درام هــای كــره ای،  آگاهــ0 كامــل داشــتند و بــه همیــن دلیــل، در 
آغــاز فعالیــت ایــن شــبlه،  دو ســریال كــره ای بــا مضامیــن درام را در جــدول پخــش 
خــود گنجاندنــد و حتــ0 اغلــب، آنهــا را دو بــار پخــش كردنــد. در میــان ســریال های 
ــش ـ كــه  ــت داســتان پردازی زیبای كــره ای، ســریال خواهــر دوست داشــتن+ مــن به عل
بــه مشــlالت زن جــوان فــداكاری م0 پرداخــت كــه پــس از مفقــود شــدن پــدرش بــا 
ــرانیان را  ــدردی ایـ ــس هم ــوی ح ــرد و به نح ــارزه م0 ك ــواده اش مب ــر خان ــlل فق مش
برم0 انگیخــت  توجــه زیــاد مخاطبــان ایرانــ0 را در شــبlۀ فارســ0 وان بــه خــود جلــب 
کــرد. پــس از آن، ســریال افســانۀ افســونگر نیــز بــا مضمونــ0 كــه توضیــح داده شــد، 
ــز برخــ0 از  ــن ســریال و نی ــرد. فضــای ای ــان فارســ0 وان کمــ� ک ــظ مخاطب ــه حف ب
ســریال های دی*ــر ماننــد سامســون و خواهــر دوست داشــتن+ مــن بــر مضمــون زندگــ0 
دختــر فقیــر و ســخت کوش ـ کلیشــه ای کــه همــواره مخاطبــان ایرانــ0، به ویــژه زنــان 
را بــه ســریال های شــرق0، به ویــژه ژاپنــ0 و کــره ای جــذب کــرده  متمرکــز بــوده اســت. 
ــۀ سیاســت گذاران شــبlۀ فارســ0 وان  ــق و ریزبینان ــگاه دقی ــن موضــوع حاکــ0 از ن ای
بــود؛ زیــرا ایــن مـضـــمون، همــواره بــا برانـــ*یختن حــس همــدردی و هم ذات پنــداری 
ایرانیــان همــراه و در جلــب مخاطــب بســیار موفــق بــوده اســت. نمونــۀ ایــن موضــوع 
را در ســریال هایی ماننــد ســال های دور از خانــه، داســتان زندگــ+ و جواهــری در 
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قصــر کــه بــر زندگــ0 شــخصیت هایی ماننــد «اوشــین»، «هانیlــو» و «یانگــوم» متمرکز 
ــه  ــریال از چ ــه س ــته ك ــود نداش ــ0 وج ــه تفاوت ــن زمین ــم و در ای ــاهد بودی ــد، ش بودن

شــبlه ای پخــش شــده، بلlــه مضمــون ســریال مهــم بــوده اســت. 
در شــبlۀ فارســ0 وان، ســریال های كــره ای بــرای مخاطبــان نقــش دام را ایفا م0 کردند 
تــا آنهــا را بــا ایــن شــبlه آشــنا و بــرای دیــدن ایــن شــبlه تشــویق كننــد. ایــن ســریال ها 
از فضایــی بســیار كلیشــه ای کــه مختــص ســریال های كــره ای اســت، پیــروی م0 كردنــد 
كــه در آن، پیوســته تعلیقــ0 در یــك ارتبــاط عاطفــ0 مثلث0 شــlل ایجــاد شــده اســت. در 
ســریال های امپراطــور دریــا،  تاجــر پوســان  و افســانۀ جومونــگ كــه هم*ــ0 از شــبlۀ ســوم 
ســیما پخــش شــدند، مثلث عشــق0 مشــابه0 وجود داشــت كــه روابــط عاطف0 جــاری در 
ایــن مثلث هــا یlــ0 از علــل اصل0 كشــش بیننــدگان بــه آن بود. ایــن فضای تعلیــق در تمام 

ســریال های كــره ای پخش شــده از فارســ0 وان نیــز وجــود داشــت.
بیشــتر ســریال های كــره ای متعلــق بــه تلویزیــون ملــ0 كــرۀ جنویــی، یعنــ0 شــبlۀ 
«ام بی ســ0»١، بودنــد و حتــ0 یlــ0 از ســریال ها (افســانۀ افســونگر) بــر فضــای 
ســاخت ســریال در ایــن شــبlه نیــز نیم نگاهــ0 داشــت؛  ازایــن رو، به دلیــل اینکــه ایــن 
ــد،  از صحنه هــای  ــه شــده بودن ــان گســترده و عــام كــره تهی ــرای مخاطب ســریال ها ب
اروتیــك و مضامیــن غیراخالقــ0 فاصلــه داشــت. عــالوه  بــر آن م0 تــوان گفــت 
ــد فرهنگــ0  ــگ شــرق0،  تهدی ــت فرهن ــل ماهی ــب به دلی ــن ســریال ها اغل فضــای ای
جــدی و مهمــ0 را بــرای مخاطــب ایرانــ0 ایجــاد نكــرد و م0 تــوان ســریال های 

ــن شــبlه را نوعــ0 ارتباطــات میان فرهنگــ0 دانســت.  ــره ای ای ك
به نظــر م0 رســد متصدیــان شــبlۀ فارســ+ وان و زمزمــه از ذائقــۀ مخاطبــان ایرانــ0 
ــن  ــه همی ــه درام هــای كــره ای،  آگاهــ0 كامــل داشــتند؛ ب ــدی ب درخصــوص عالقه من
دلیــل، از ابتــدای تأســیس، ســریال های كــره ای بــا مضامیــن درام را در جــدول پخــش 
خــود گنجاندنــد و حتــ0 اغلــب آنهــا را حداقــل ســه  بــار پخــش كردنــد و بــا تأســیس 
ــیاری از  ــوای بس ــم. حال وه ــبlه بودی ــن ش ــا از ای ــرار آنه ــاهد تک ــه، ش ــبlۀ زمزم ش
ــن  ــتن+ م ــر دوست داش ــون، خواه ــریال سامس ــد س ــبlه ها مانن ــن ش ــریال های ای س

1. MBC
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ــه  ــه ای ک ــخت کوش ـ کلیش ــر و س ــر فقی ــ0 دخت ــون زندگ ــر مضم ــان ب ــن بم ــا م و ب
ــرق0،  ــریال های ش ــه س ــان ب ــژه زن ــ0، به وی ــان ایران ــذب مخاطب ــبب ج ــواره س هم
به خصــوص ژاپنــ0 و کــره ای شــده  متمرکــز بــود. ایــن موضــوع حاکــ0 از نــگاه 
دقیــق سیاســت گذاران شــبlه های فارســ0 وان و زمزمــه بــود؛ چــون ایــن مـضـــمون، 
همــواره بــا برانـــ*یختن حــس هـــمدردی و هـــمذات پنداری ایرانیــان در جلــب  توجه 

آنهــا بســیار موفــق بــود. 

فضــای اجتماعــI مجــازی و گســترش گرایــش به موســیقI پــاپ کره ای 
ایران در 

در طــول حــدود ١۵ ســال گذشــته، فضــای مجــازی، نقشــ0 بســیار تأثیرگــذار 
در گســترش مــوج کــره ای در ایــران و در ادامــه، تقویــت فرهنگــ0 هــواداری از 
ســتاره های فرهنــگ عامه پســند کــره و به صــورت خــاص، ســتاره های ک0 پــاپ 
ــران و شــبlه های  ــون ای ــر ســریال های کــره ای کــه از تلویزی داشــته اســت. عــالوه ب
تلویزیونــ0 ماهــواره ای پخــش شــده اند، تعــداد بســیار زیــاد دی*ــری از ســریال های 
کــره ای بــا زیرنویــس فارســ0 یــا انگلیســ0 و بــدون هیچ گونــه سانســوری در فضــای 
مجــازی در دســترس کاربــران قــرار گرفته انــد. ســریال ایلجیمــا، خنــده در وایHیHــ+، 
وارثــان، شــHارچ+ شــهر، آیــا تــو هــم انســان+؟، وقتــ+ تــو خــواب بــودی، گابلیــن، 
پســران برتــر از گل، زیبــای درون، نســل خورشــید، تــو زیبایــی، شــفادهنده، افســانۀ 
دریــای آبــی، زوج تصادفــ+، مــن ربــات نیســتم، آیینــۀ جادوگــر و... تنهــا نمونه هایــی 
ــران  ــه کارب ــازی ب ــای مج ــه در فض ــتند ک ــمار هس ــیار پرش ــریال های بس ــن س از ای

فارســ0 زبان عرضــه شــده اند.
مــوج ســریال های کــره ای در شــبlه های تلویزیونــ0 داخلــ0 و ماهــواره ای، 
کارکــرد ذائقه ســازی در میــان ایرانیــان داشــت و فضــای مجــازی، انبوهــ0 از 
ــن، در  کش ــب� درام و اَ ــژه در س ــوع به وی ــب� های متن ــره ای را در س ــریال های ک س
ــا  ــریال ها را ب ــازی و س ــای مج ــه فض ــم ک ــه ای مه ــرار داد. نکت ــان ق ــار مخاطب اختی
ک0 پــاپ پیونــد م0 دهــد، بــازی بســیاری از ســتارگان ک0 پــاپ در نقــش اول اغلــب 
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ایــن ســریال ها بــوده اســت. بســیاری از نوجوانــان و جوانــان ایرانــ0، ابتــدا برخــ0 از 
ــد  ــده و ســپس در مــورد آنهــا جســت وجو کرده ان ــن ســتارگان را در ســریال ها دی ای
و ایــن مســیر بــه آشــنایی آنــان بــا ک0 پــاپ و هــواداری از ســتارگان ک0 پــاپ منتهــ0 
شــده اســت. بــرای نمونــه، در ســریال هوآرانــگ، ســتاره ای از گــروه «بی تــ0 اس» و 
ــزی  ــریال چی ــز س ــاه و نی ــقان م ــریال های عاش ــاین0» و در س ــروه «ش ــو از گ مین ه

نیســت، ایــن عشــقه ســتاره ای از گــروه «اÆکســو» بــازی کــرده اســت.         
پیــش از گســترش شــبlه های مجــازی از اواخــر دهــۀ ١٣٨٠ در ایــران، ســایت ها 
و وبالگ هــای بســیار زیــادی (صدهــا مــورد) به منظــور معرفــ0 محصــوالت مختلــف 
ــه زندگــ0 و  ــوط ب ــا و حــوادث مرب ــار رویداده ــ0 ســتارگان، اخب ــوج کــره ای، معرف م
موفقیت هــای آنهــا فعالیــت م0 کردنــد. وبــالگ کــه طلیعــۀ وب ٢ به شــمار م0 رفــت، 
بــرای کاربــران فضــای مجــازی بســیار جــذاب بــود؛ چــون آنهــا را از مخاطبــان منفعــل 
رســانه ای بــه مشــارکت کنندگان0 در تولیــد محتــوا و نیز شــرکت کنندگان0 در ابــراز خود 
و عقایدشــان تبدیــل کــرد؛ ازایــن رو، همچــون همــۀ تحــوالت رســانه ای کــه در آغــاز، 
بــا شــیفتگ0 بســیار زیــادی روبــه رو م0 شــود، تجربــۀ وبالگ نویســ0 و وب٢ نیــز در 
ایــران چنیــن وضعیتــ0 را تجربــه کــرد. در وضعیتــ0 کــه زیرســاخت فنــ0 به خودی خــود 
میزانــ0 از شــیفتگ0 را ایجــاد کــرده بــود، اضافــه  شــدن یــ� عامــل محتوایــی، یعنــ0 
ــه تولیــدات عامه پســند کــره ای، ایــن شــیفتگ0 و شــور  ــار و اطالعــات مربــوط ب اخب
ــوط  ــر مرب ــذاری تصاوی ــرد. بارگ ــدان ک ــان دوچن ــان نوجوان ــژه در می ــد را به وی و وج
ــه آنهــا، بازنشــر طرح هــای گوناگــون  ــوط ب ــار مرب ــاپ، انتشــار اخب ــه ســتارگان ک0 پ ب
گرافیlــ0 متمرکــز بــر نــام یــا چهــرۀ ســتارگان ک0 پــاپ، قــرار دادن لینک های ســایت ها 
ــود موســیق0 و ویدئوپــاپ  ــز لینک هــای دانل ــا موضــوع و نی ــط ب و وبالگ هــای مرتب
کــره ای و آهنگ هــای ک0 پاپــی پوشــش  داده  شــده به ویــژه به وســیلۀ برخــ0 از ایرانیــان 
و مــوارد متعــدد دی*ــر، باعــث شــد به تدریــج، هــواداری از ک0 پــاپ در میــان نوجوانــان 

ایرانــ0 گســترش یابــد. 
بــرای نمونــه، وبــالگ هــواداران ایرانــ+ ک+ پــاپ١ نزدیــ� بــه یــ� دهــه اســت 

1. http://kpop-iranianfans.blogfa.com/
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ــان  ــدازی شــده اســت و همچن ــران، راه ان ــاپ کــره ای در ای ــرای هــواداری از پ کــه ب
بــه فعالیــت خــود ادامــه م0 دهــد. در ایــن وبــالگ، هــواداران ک0 پــاپ بــه ســتارگان 
ــد.  ــه کرده ان ــراز عالق ــون اب ــlال گوناگ ــه اش ــ0 اس، ب ــروه بی ت ــژه گ ــاپ، به وی ک0 پ
برخــ0 از کامنت هــای هــواداران ک0 پــاپ در ایــن وبــالگ کــه بیانگــر شــیفتگ0 شــدید 

آنهــا بــه گــروه «بی تــ0 اس» اســت، در ادامــه نقــل م0 شــوند.
Rose

دوشنبه ٢١ مرداد ٩٨ , ١۴:۵٨
واییییییییییییییی عال+ بود

من عاشق جیمینم 
و ویمین شیپرم

عاشقشونم و آهنگاشون بی نظیره مخصوصا فک الو
حنا

چهارشنبه ٩ مرداد ٩٨ , ١٧:٠٠
ــ+  ــم و همشــون رو دوســت دارم، ول ــال م+ کن ــن گــروه رو دنب ــن ٣ســاله ای م

ــدارم  ــت ن ــ+ دوس ــدازۀ کوک ــون رو ان هیچHدومش
Mahsa

پنجشنبه ٢٧ تیر ٩٨ , ٢٢:١۶
مــن دیوووونــه و عااااااااااشــق همشــونم، ولــ+ بیشــتر جیمینــو و وی کــه 

مــن  اوپاهــای  عاشــقتونم  جیrــرن  خیییییلــ+ 
ــگ  ــن آهن ــM الو و ران و ای ــتر فی ــ+ بیش ــس، ول ــونم معررررک ــۀ آهنگاش هم

ــن ــه عالیییی ــ+ هم ــد الو ول ــوی وی ــده ب جدی
آوا

شنبه ١٨ خرداد ٩٨ , ١٠:٢۴
ســالم مــن بایســم آر ام هســت. همــش فکــر م+ کنــم داداشــمه و آهنــگ مــورد 

Idol عالقــم
سارا
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جمعه ٢٠ اردیبهشت ٩٨ , ١٨:١٨
ســالم. مــن نزدیــM دو ســال از کوکــ{ خوشــم میومــد، ولــ+ ســر یــه ماجرایــی 

از کوکــ{ زده شــدم و اآلن چهــار ماهــه کــه بــه ری فکــر م+ کنــم
Army

جمعه ٢٠ اردیبهشت ٩٨ , ٠۶:١۵
من جینو دوست دارم.

ول+ همشون عالین و من یarmy M و یM ارم+ باق+ م+ مونم.
kim patia

یHشنبه ١ اردیبهشت ٩٨ , ۵٢:٠١
سوکجین*‑*

آریانا
شنبه ٣١ فروردین ٩٨ , ١۵:۴٨

ــم  ــا نم+ تون ــون، ام ــم براش ــ+ نویس ــM م ــن فی ــونم. دارم ف ــدا عاشقش وای خ
روشــون کــراش بزنــم، چــون عشــقم لــ+ جونــگ ســوکه و همشــون از نظــرم عالیــن

یHــ+ از آرزو هــام اینــه کــه بــرم کنسرتشــون، امــا کال� از همشــون خوشــم میــاد

 آرم+ ها جواب بدید همو پیدا کنیم
ناشناس

جمعه ٢٣ فروردین ٩٨ , ١٩:٠٨
من عاشق همشونم. خیل+ خوبن المصب

Parmis
یlشنبه ١١ فروردین ٩٨ , ١۶:۵٧

ــ0 جــذاب و جی*ــره  ــراش. خیل ــرم ب ســالم. عشــق مــن رپمانســتر  ه کــه م0 می
خدایــی، الهــ0 مــن قربونــش بــرم.
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همچنیــن وبــالگ دریــم گیلــز. آی آر١ کــه از خــرداد ٩٧ فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرده، نمونــۀ دی*ــری از وبالگ هــای فعــال در ایــن زمینــه اســت کــه فعالیــت خــود 
را بــر گروه هــای دخترانــۀ ک0 پــاپ متمرکــز ســاخته و در مطالــب گوناگــون بــه 
ــه اســت. به عــالوه، در ایــن وبــالگ،  معرفــ0 ایــن گروه هــا و ســتارگان آنهــا پرداخت
بخش هایــی از برنامه هــای تلویزیونــ0 بــا حضــور ســتارگان ک0 پــاپ، قــرار گرفتــه و 

ــم شــده اســت.    ــی فراه ــف ک0 پاپ ــای مختل ــای گروه ه ــود آلبوم ه ــlان دانل ام

فرهنگ هواداری مجازی پاپ کره ای در ایران
توســعۀ شــتابان شــبlه های اجتماعــ0 مجــازی ماننــد فیس بــوک، توییتر، مای اســپیس 
ــرعت و  ــدرت، س ــۀ ١٣٩٠، ق ــ0 در ده ــان های موبایل ــز پیام رس ــتاگرام و نی و اینس
شــدت ایــن مــوج را ده هــا برابــر افزایــش داد و آن را بــه موجــ0 بســیار گســترده در 
ــان ایــران تبدیــل کــرد. اینســتاگرام، به دلیــل امlانــات خــاص خــود و  میــان نوجوان
نیــز گرایــش روزافــزون بــه آن در ایــران، امlانــات بهتــر و بیشــتری را بــرای ک0 پــاپ 
ــاد شــبlه های هــواداری و صدهــا  ــداد بســیار زی فراهــم کــرده اســت. به عــالوه، تع
و چه بســا هــزاران کانــون هــواداری ک0 پــاپ از پیامدهــای توســعۀ رســانه های 
اجتماعــ0 در دهــۀ ١٣٩٠ بــوده اســت. رونــد گســترش مــوج کــره ای در ایــران، در 
آغــاز در مقایســه بــا کشــورهایی ماننــد ژاپــن، تایلنــد، اندونــزی، ویتنام، چیــن، تایوان 
ــد، مقــداری  ــی مجــاورت دارن ــا کــرۀ جنوب ــی ب و... کــه از نظــر موقعیــت جغرافیای
تأخیــر داشــت، امــا از زمانــ0 کــه شــبlه های اجتماعــ0 گســترش یافتنــد، کمابیــش 
بــا همــان قــدرت، ســرعت و شــدت در ایــران تــداوم داشــته اســت و حتــ0 م0 تــوان 
بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه به دلیــل اینکــه اغلــب هــواداران ایرانــ0، دسترســ0 
نزدیــ� و بی واســطه ای بــه ایــن ســتارگان ندارنــد  و اغلــب از طریــق فضــای مجــازی 
ــواداری  ــزان ه ــد، گاه می ــود م0 پردازن ــۀ خ ــات هواداران ــه و احساس ــراز عالق ــه اب ب
نوجوانــان و جوانــان ایرانــ0 در فضــای مجــازی، از شــدت بیشــتری هــم برخــوردار 
ــو در  ــوب کــه شناخته شــده ترین رســانۀ اجتماعــ0 اشــتراک ویدئ ــوده اســت. یوتی ب

1. http://dreamgirls1.blog.ir
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ــه  ــر شــده، در گســترش دسترســ0 ب ــران فیلت ــه آن در ای جهــان اســت و دسترســ0 ب
ــر  ــیار مؤث ــlن بس ــا فیلترش ــران ب ــان و در ای ــاپ در جه ــیق0 های ک0 پ ویدئو‑موس
بــوده اســت؛ چــون همــۀ ویدئو‑موســیق0 های ک0 پــاپ در ایــن ســایت بــه اشــتراک 

گذاشــته م0 شــوند و دسترســ0 بــه آنهــا بســیار راحــت و ســریع اســت.      
بسـیاری از وبالگ نویس هـای ایرانـ0 طرفـدار ک0 پـاپ بـا فراهم  شـدن امlان انتشـار 
تصاویـر و ویدئـو در اینسـتاگرام، بـه ایـن شـبlۀ اجتماعـ0 نیـز روی آوردنـد. بـرای نمونه، 
مدیر وبالگ ان سـ0 ت0 کینگ١ که ویژۀ هواداری از گروه ک0 پاپی «ان سـ0» اسـت، صفحۀ 
اینستاگرام0 را با آدرس NCTSMTOWN.IR@ برای این منظور تدارک دیده است.

ــوان  ــا عن ــتاگرام ب ــز» در اینس ــین میراکل ــتاگرام0 «پرش ــۀ اینس ــن صفح همچنی
پراکلزتگــرام تاکنــون بیــش از ٧٠٠ پســت را‑کــه اغلــب عکس هــا، ترجمــۀ 
از گروه هــای ک0 پاپــی  از رویدادهــای جدیــد، تک آهنگ هــا و...  گزارش هایــی 
است ‑منتشــر کــرده اســت. یlــ0 از پســت های درخــور  توجــه در ایــن صفحــه، کــه 
نشــان از اقبــال بــه ک0 پــاپ در ایــران دارد و البتــه بــرای تشــویق و ترغیــب ک0 پــاپ 
ــران در دو بخــش  ــاپ در ای ــن مســابقۀ رقــص ک0 پ ــۀ «اولی ــوده، اطالعی ــران ب در ای

انفــرادی و گروهــ0» اســت کــه در تابســتان ٩۵ منتشــر شــده اســت. 
تشــریح و تبییــن تفصیل0 تــر نقــش فضــای مجــازی در توســعۀ فرهنگ هــواداری 
از ک0 پــاپ در ایــران، از ظرفیــت ایــن گــزارش خــارج اســت و خــود گــزارش مفصلــ0 

را م0 طلبــد. بــه همیــن دلیــل، بــه همیــن عناویــن کلــ0 بیان شــده، بســنده م0 شــود. 
1. http://dreamgirls1.blog.ir
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چ@ونگI آشنایی دختران ایرانI با کI پاپ
عــالوه بــر زمینه هــای رســانه ای ذکرشــده به ویــژه تلویزیــون و فضــای مجــازی، 
دوســتان نوجوانــان کــه در هویت دهــ0 بــه یlدی*ــر نقــش اساســ0 دارنــد، در گرایــش 
بــه ک0 پــاپ مؤثــر بوده انــد. در ادامــه، شــیوۀ آشــنایی برخــ0 از طرفــداران ک0 پــاپ، 

از زبــان خــود آنهــا شــرح داده شــده اســت.  
عاطفــه، ١٧ ســاله، ســاکن تهــران: «دوســتم ک+ پاپــر بــود و بعــدش مــن هــم 
بــا دیــدن یHــ+ از برنامه هاشــون کــه در مــورد زندگــ+ واقعیشــون بــود کال� جــذب 

ــدم». ــاپ ش ک+ پ
الهام، ١٧ ساله، ساکن تهران: « از طریق دوستان عالقه مند به این سبM موسیق+». 

ــراد  ــن جــواب نصــف اف ــم ای ــرا، ١٨ ســاله، ســاکن مشــهد: «فکــر م+ کن زه
ــر از گل». باشــه... ســریال پســران برت

نازنیــن، ١٧ ســاله، ســاکن اهــواز: «اوایــل ســریال های کــره ای رو دنبــال 
م+ کــردم. به واســطۀ اونهــا بــا موســیق+ هــم آشــنا شــدم».
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ملیــHا، ١٨ ســاله، ســاکن تهــران: «شــبHه ای بــه نــام ۴ در ماهــواره کــه موســیق+ 
ملــل پخــش م+ کــرد. البتــه دیrــه پخــش نم+ کنــه و فقــط انگلیســ+ پخــش م+ کنــه».
ســمیرا، ٢۶ ســاله، ســاکن تهــران: ««اتفاقــ+ تــوی اینســتاگرام چنــد تــا عکــس 

از خواننده هــای کــره ای دیــدم».

Iهواداران ایران Iپاپ در زندگ Iک Iنقش آفرین
بــا توجــه بــه رویlــرد محتوایــی حاکــم بــر ک0 پــاپ، به ویــژه در ترانه هــای گــروه 
«بی تــ0 اس» کــه به نوعــ0 بــر پویایــی، نشــاط، امیــد، عشــق و زندگــ0، عشــق بــه زندگــ0، 
شــور زندگــ0، هــدف  داشــتن در زندگــ0، تســلیم  نشــدن در برابر مشــlالت، مقاومت در 
برابــر ســخت0 ها، جنگیــدن و تالش خســتگ0 ناپذیر برای پیــروزی و موفقیــت در زندگ0 
و درون مایه هــای مشــابه کــه هرگونــه پوچ گرایــی، ناامیــدی، کســالت، تنبلــ0، نیهیلیســم، 
احســاس ناکامــ0 و... را رد م0 کنــد، ایــن موضــوع بــرای بســیاری از نوجوانــان ایرانــ0 
جــذاب و گاه الهام بخــش بــوده و بــر رویlردهــای آنهــا در زندگ0 روزمره و شخص0 شــان 
تأثیــر گذاشــته اســت. به نوعــ0 م0 تــوان گفــت الهام بخشــ0 ک0 پــاپ، نوعــ0 تــالش و 
پویایــی در زندگــ0 روزمــرۀ نوجوانــان و جوانــان را در پــی داشــته و بــا دیــدن تأثیــر مثبت 

آن در زندگ0 شــان، عالقه منــدی آنهــا بــه ک0 پــاپ تقویــت شــده اســت. 
عــالوه بــر درون مایــۀ ک0 پــاپ، ســب� زندگــ0 بازنمایی شــده از ســتاره های 
ــا در  ــده از آنه ــای منتشرش ــ0 و ویدئوه ــون تلویزیون ــای گوناگ ــی در برنامه ه ک0 پاپ
فضــای مجــازی، به شــدت بــر سخت کوشــ0 شــبانه روزی خــود آنهــا بــرای موفقیــت 
در فعالیــت هنری شــان داللــت دارد و ایــن موضــوع، چه بســا نقــش مlمــل درون مایۀ 
آثــار آنهــا را دارد. در ادامــه، برخــ0 از مــوارد الهام بخشــ0 و تأثیــر ک0 پــاپ در زندگــ0 

روزمــرۀ ایــن نوجوانــان و جوانــان بــا بیــان خــود آنهــا شــرح داده شــده اســت. 
نازنیــن: «نقشــش در زندگــ+ مــن خیلــ+ پررنــگ بــوده، باعــث شــده احســاس 
تنهایــی نکنــم. حتــ+ وقتــ+ کای، خواننــدۀ مــورد عالقــه ام از طرفــداراش خواســت 

درس بخوننــد، درســم خیلــ+ پیشــرفت کــرد و انگیــزه گرفتــم».
ــ+  ــاور نکردن ــور ب ــرد. به ط ــر ک ــ+ ام تغیی ــاپ، زندگ ــا ورود ک+ پ ــب: «کال� ب زین
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ــ+ دادم.  ــوش م ــ+ گ ــای ایران ــودم و رپ ه ــرده ب ــر افس ــM دخت ــن ی ــت م ــه گف م+ ش
ــد». ــه اون رو ش ــن  رو ب ــ+ ام از ای ــدم، زندگ ــنا ش ــاپ آش ــا ک+ پ ــ+ ب وقت

ــاپ  ــا ک+ پ ــنایی ب ــن. آش ــط همی ــرده. فق ــحالم ک ً خوش ــا ــاپ واقع ــرا: «ک+ پ زه
ــا  ــۀ اروپ ــچ وقــت دیوون باعــث شــد، کشــور کــره رو هــم بیشــتر بشناســم، مــن هی
ــدر  ــه این ق ــوده ک ــیق+ نب ــور و موس ــت کش ــچ وق ً هی ــا ــود؛ واقع ــم ب ــودم و نخواه نب
ــم به صــورت جــدی کــره ای  ــه رفت ــن عالق دوســش داشــته باشــم. در راســتای همی
خونــدم و تاپیــM گرفتــم و قصــدم اینــه کــه اگــه شــد بــرای کارشناســ+ و اگــه نشــد 

ــم». ــرم کــره درس بخون ــوژی ب ــرای ارشــد رشــتۀ فیزیول ب
ــ+،  ــت: سخت کوش ــه گف ــه و م+ ش ــبM زندگی ــM س ً ی ــا ــاپ واقع ــا: «ک+ پ رؤی
ــه در  ــم ک ــ+ رو ه ــم و زمان ــاد گرفت ــی ازشــون ی قناعــت و زندگــ+ ســالم رو به خوب

ــه». ــاعت های من ــادترین س ــ+ از ش Hــ+ دم ی ــاص م ــاپ اختص ــه ک+ پ ــول روز ب ط

اقبال دختران مذهبی به موسیقI پاپ کره ای
ــد،  ــر م0 کن ــاص جلب نظ ــورت خ ــه به ص ــده ای ک ــاپ، پدی ــواداران ک0 پ ــان ه در می
عالقــۀ فــراوان دختــران خانواده هــای مذهبــی و دارای ســرمایۀ فرهنگــ0 بــاال 
ــا  ــران ب ــته از دخت ــن دس ــش ای ــ0 و خوان ــد تلق ــر م0 رس ــت. به نظ ــاپ اس ــه ک0 پ ب
گرایش هــای مذهبــی از فعــاالن موســیق0 کــره ای ایــن اســت کــه آنهــا را هنرمندانــ0 
بــا مشــ0 و منــش اخالقــ0 در زندگــ0 خــود م0 پندارنــد. ایــن موضــوع از اینجا نشــئت 
م0 گیــرد کــه شــرکت های پرورش دهنــدۀ ســتاره های ک0 پــاپ در رونــد تربیــت آنهــا 
حساســیت ها و وســواس زیــادی دارنــد تــا ایــن ســتاره ها از هرگونــه آفــت اخالقــ0 
ــه،  ــد و در نتیج ــان بمانن ــود در ام ــر م0 ش ــان منج ــۀ آن ــدن وجه ــیب  دی ــه آس ــه ب ک
ــری  ــا صــرف شــده اســت، جلوگی ــرورش آنه ــرای پ ــن ســرمایه ای کــه ب از هــدر رفت
ــتاره ها و  ــن س ــت ای ــدۀ موفقی ــ0، تضمین کنن ــالمت اخالق ــت، س ــد. در حقیق کنن
ــه  ــور ک ــ0، همان ط ــت. از طرف ــرارداد آنهاس ــرف ق ــده و ط ــرکت های پرورش دهن ش
ــای  ــۀ گروه ه ــان هم ــد، از می ــرح داده ش ــاپ ش ــای ک0 پ ــ0 گروه ه ــر در معرف پیش ت
ک0 پاپــی، تنهــا یــ� گــروه، مختلــط و ترکیبــی از دختــران و پســران اســت و همــۀ 
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ــران ایرانــ0،  ــرای دخت ــز ب گروه هــای دی*ــر، تک جنســیت0 هســتند. ایــن موضــوع نی
به ویــژه دختــران خانواده هــای مذهبــی، داللــت بــر پاکــ0 ســتاره ها در روابــط 

ــت.      ــاده اس ــر نه ــان تأثی ــتر آن ــدی بیش ــان دارد و در عالقه من اجتماع0 ش

پیشنهادهای راهبردی مبتنI بر نتایج
١.  از مصرف فرهنگ, تا تولید و صادرات فرهنگ,

از مــرور سرگذشــت مــوج کــره ای، موســیق0 ک0 پــاپ و اقبــال بــه آن در ایــران، م0 تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه سیاســت گذاری فرهنگــ0 کشــور کــرۀ جنوبــی در حــوزۀ صنایــع خالق، 
نتیجه بخــش بــوده اســت و بــا شــروع ایــن سیاســت گذاری در میانــۀ دهــۀ ١٩٩٠ میــالدی 
ــرف و  ــدۀ ص� ــا مصرف کنن ــن کشــور نه تنه ــد، ای ــای بع ــت آن در دوره ه ــداوم و تقوی و ت
ضعیــف تولیــدات فرهنگــ0 امریــlا و ژاپــن نیســت، بلlــه بــه تولیدکننــده و صادرکننــدۀ 
ــی  ــدات فرهنگــ0 کــرۀ جنوب ــل شــده اســت. آنچــه در تولی محصــوالت فرهنگــ0 تبدی
چشــم گیر اســت، اســتحاله  نشــدن فرهنــگ بومــ0 در تولیــدات ایــن کشــور و بازتولیــد 
فرهنگــ0 در قالب هــا و بــا بیــان فرهنگــ0 متناســب بــا بافــت جهان0 شــدۀ امــروز اســت.

ــر از کــرۀ جنوبــی اســت،  ــای تاریخــ0 و فرهنگــ0 بســیار فرات  ایــران ازنظــر غن
امــا حلقــۀ مفقــوده کــه باعــث شــده اســت کشــور مــا در تولیــد فرهنگــ0 و صنایــع 
خــالق، فاصلــۀ زیــادی بــا کــره داشــته باشــد، رویlــرد راهبــردی بــه صنایــع خــالق 
ــ0  ــزارش مدع ــن گ ــت. ای ــه اس ــن زمین ــش در ای ــ0 اثربخ ــت گذاری فرهنگ و سیاس
حــل همــۀ مســائل سیاســت گذاری فرهنگــ0 و موســیقیایی کشــور نیســت، امــا بــر 
ایــن اعتقــاد اســت کــه تجربــۀ کــره در زمینــۀ صنایــع خــالق، بــرای کشــور مــا قابــل  
مطالعــه اســت و به طــور طبیعــ0 ایــران، نیازمنــد سیاســت گذاری فرهنگــ0 متناســب 
بــا بافــت فرهنگــ0، سیاســ0 و اقتصــادی خــاص خــود اســت. ظرفیــت بالقــوۀ 
بــازار فرهنگــ0 محصــوالت ایرانــ0، همــۀ منطقــۀ جغرافیــای فرهنگــ0 ایــران، شــامل 
بخشــ0 از آســیای میانــه، افغانســتان تــا هنــد را در بــر م0 گیــرد. از طرفــ0، بســیاری 
از محصــوالت تلویزیونــ0 ایــران همچــون ســریال ها، بــا ذائقــۀ مــردم عــراق، لبنــان، 
بحریــن و بخشــ0 از مــردم پاکســتان و جمهــوری آذربایجــان، ســازگار بــوده اســت. 
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ــوز «مــوج  ــه، هن ــن زمین ــردی در ای ــود سیاســت گذاری راهب ــل نب ــن، به دلی باوجودای
ایرانــ0» در مناطــق یادشــده راه نیفتــاده اســت. 

ــۀ سیاســت گذاری  ــا، تجرب ــان کره ای ه ــددی از زب ــع علمــ0 و پژوهشــ0 متع مناب
آنهــا در زمینــۀ صنایــع خــالق و مســیر ط0 شــده را بــرای موفقیــت در ایــن زمینــه شــرح 
داده انــد. ترجمــه و پژوهــش در ایــن زمینــه و انتقــال آنهــا بــه سیاســت گذاران فرهنگــ0 

در قالب هــای گوناگــون، م0 توانــد بــه شــناخت بهتــر ایــن تجربــه کمــ� کنــد.  
٢. توجه به ذائقۀ موسیق, نوجوانان و جوانان در سیاست گذاری فرهنگ, کشور

ــانه ای ،  ــای رس ــ0 در فض ــیق0 غیرایران ــه موس ــیق0، ازجمل ــرف موس ــد مص بی تردی
مجــازی ، شــبlه ای و جهان0 شــدۀ امــروز، بــه امــری بســیار عــادی در ســبد مصــرف 
فرهنگــ0 نوجوانــان و جوانــان ایرانــ0 تبدیــل شــده اســت. بایــد بــه عالئــق و ذائقــۀ 
ــت گذاری  ــزی و سیاس ــرد و در برنامه ری ــه ک ــان توج ــان و جوان ــیقیایی نوجوان موس
در ایــن زمینــه، بــا رویlــردی مبتنــ0 بــر ارتباطــات میان فرهنگــ0 و تعامــل فرهنگــ0 
ــران،  ــاپ در ای ــیق0 ک0 پ ــای موس ــود. فض ــب داده ش ــخ مناس ــق پاس ــن عالئ ــه ای ب
ــه  ــش هســتند. توجــه ب ــه افزای ــداران آن رو ب ــج در حــال رشــد اســت و طرف به تدری
برنامه ریــزی بــرای برگــزاری کنســرت  ک0 پــاپ بــا همــlاری ســفارت کــرۀ جنوبــی، 
م0 توانــد فضــای پرنشــاط و شــادابی را در میــان طرفــداران ایــن نــوع موســیق0 ایجاد 
ــه  ــۀ خــود را ب ــه عالق ــز ک ــ0 اس» نی ــد «بی ت ــی مانن ــد. به نظــر م0 رســد گروه های کن
فرهنــگ ایرانــ0 نشــان داده انــد، از انعطــاف الزم بــرای برگــزاری کنســرت، متناســب 
ــادآوری اســت کــه برگــزاری  ــران برخــوردار باشــند. شــایان ی ــا بافــت فرهنگــ0 ای ب
کنســرت ک0 پــاپ در عربســتان در تابســتان ٩٨، باعــث نوعــ0 حــس ناخوشــایند در 
ــا نوجوانــان و جوانــان  طرفــداران ایرانــ0 ک0 پــاپ شــده اســت؛ چــون در مقایســه ب

عربســتان0، خــود را از ایــن محصــول فرهنگــ0 محــروم م0 بیننــد.
٣. تأسیس شبDۀ تلویزیون, موسیق, 

بی شــ�، بخــش مهمــ0 از ذائقــۀ موســیق0 نوجوانــان و جوانــان از طریــق رســانه ها 
ــا کــردن آن و  ــه حــال خــود ره ــن موضــوع و ب ــه ای ــ0 ب ــرد و بی توجه شــlل م0 گی
ــا موســیق0 اصیــل ایرانــ0 و نیــز  پــرورش  نــدادن ذائقــۀ موســیق0 مــردم متناســب ب
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موســیق0 غنــ0 فرهنگــ0 از نقــاط مختلــف جهــان، در بلندمــدت باعــث اغتشــاش و 
ــان م0 شــود. به نظــر م0 رســد در  ــان و جوان ــۀ موســیقیایی نوجوان آشــفتگ0 در ذائق
وضعیــت کنونــ0، تلویزیــون کشــورمان به عنــوان رســانه ای کــه هنــوز در میــان بخــش 
ــه  ــر اساســ0 در رویlــرد خــود ب ــد تغیی ــادی از مــردم مــورد توجــه اســت، نیازمن زی
موســیق0 اســت و موســیق0 بایــد از وضعیــت مهجــور کنونــ0 در تلویزیــون خــارج 
ــۀ موســیق0 در زندگــ0 روزمــرۀ مــردم،  ــل اهمیــت مقول شــود. همان طــور كــه به دلی
ــام، ضــرورت تأســیس شــبlۀ رادیویــی «آوا» احســاس  باوجــود شــبlۀ رادیویــی پی
شــد،  شــبlۀ تلویزیونــ0 «آوا» نیــز در صــورت افتتــاح م0 توانــد بــر موســیق0 ایرانــ0 

متمركــز شــود و بخشــ0 از ذائقــۀ موســیق0 كشــور را شــlل دهــد. 
۴. تقویت سواد موسیق, مردم

در جهــان رسانه ای شــدۀ امــروز، خبــرگان فرهنگــ0، به نوعــ0 بــر توســعۀ ســواد 
رســانه ای تأکیــد و اتفاق نظــر دارنــد. توســعۀ ســواد رســانه ای، راهبردی بــرای تقویت 
قــدرت فرهنگــ0 و مصونیت بخشــ0 مخاطبــان و کاربــران رســانه ها تلقــ0 م0 شــود. 
به نظــر م0 رســد در زمینــۀ موســیق0 به عنــوان یــ� هنر  رســانه نیــز، همیــن ضــرورت 
ــری و رســانه ای کــودکان  ــوزش ســواد هن ــرای آم ــزی ب احســاس م0 شــود. برنامه ری
ــوان آن  ــار م0 ت ــه به اختص ــیق0 ـ ک ــۀ موس ــا در زمین ــای آنه ــان و خانواده ه و نوجوان
 را ســواد موســیق0 دانســت  و اجــرای برنامه هــای کوتاه مــدت و میان مــدت در 
ــیق0  ــرف موس ــخیص و مص ــردم در تش ــود م ــث م0 ش ــج باع ــه، به تدری ــن زمین ای
ــه آلودگــ0  ــد و هرگون ــا وســواس بیشــتری عمــل کنن ــر، هوشــمندانه تر و ب گاهانه ت آ
صوتــ0 را به عنــوان موســیق0 نپذیرنــد. بی تردیــد، چنیــن برنامه هایــی نیازمنــد 
ــگ و ارشــاد اســالم0،  ــن وزارت فرهن ــlاری بی ــژه هم ــlاری بین بخشــ0، به وی هم

ــرورش و صــدا و سیماســت.    ــوزش و پ وزارت آم
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